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EDITORIAL 

 
Disponível em :http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=&ltr=&id_perso=3008. Acessado em 12 junho de 2013. 

No São João de minha infância: 
Não tinha eletricidade... 
A luz era à luz da lua... 
Tinha estrelicidade... 

Do São João de menino: 
Lembro e morro de saudade... 

Com o poema de Gustavo Dourado e nos apegando a tradição da Xilogravura abrimos 
o editorial do 13º. número da Omnes Humanitate.  Durante quase quatro anos a revista lançou 
pesquisas provindas dos mais variados cantos do Brasil manifestando, destarte, a sua vocação 
para a inserção de novos pesquisadores. Contamos sempre com a generosidade e a gratuidade 
dos participantes deste projeto. Oxalá que a revista permaneça. 

Temos a alegria de dispor, nesta edição, das seguintes contribuições: 

Doralice Veiga Alves e Rita de Cassia Lyrio vasculham a relação do pensamento 
complexo com a educação. 

Carlos Cariacás apresenta os resultados de sua pesquisa acerca da presença da 
cidadania e do voluntariado dispostos em sites de ensino à distância que ocorrem de 
maneira gratuita no Brasil. 

Francisco Daniel Mota Lima expõe uma instigante pesquisa de caráter empírico sobre 
a análise de um plano de aula para a graduação. 

Por fim, Paulo Campos nos oferece uma preciosa reflexão sobre a educação 
cooperativa no pensamento do filósofo Jhon Dewey. 

Aproveito para agradecer a todos que contribuíram ao longo desses quatro anos e que 
leram e apreciaram a produção da Omnes Humanitate. Com este número me despeço 
do editorial da revista (no qual estive desde o primeiro número da revista. Meu muito 
obrigado, de coração! 

Carlos Cariacás. 

- o editor – 

 

Em São Paulo, Na festa de São João do ano de 2014. 
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RESUMO 

Este artigo irá debater e refletir sobre o pensamento complexo. Um paradigma proposto a partir de 
duas grandes revoluções científicas: a primeira suscitada pela microfísica, no inicio do século XX. E, a 
segunda revolução, iniciada nos anos 60, também no século XX, que critica a fragmentação do saber. 
E, sugere um novo espírito científico que ligue, contextualize e globalize os saberes. Essa reflexão é 
essencial para a área educacional, pois a proposta do pensamento complexo é substituir um 
pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. Basicamente, a proposta traz 
em seu bojo a reflexão sobre a reforma do pensamento. Para a realização destas reflexões foram 
utilizadas contribuições de autores como Edgar Morin, Nicolescu Basarab, Humberto Maturana, 
Moacir Gadotti, Rubem Alves, dentre outros. O texto está organizado em Introdução; O paradigma 
clássico e o paradigma complexo; Contribuições do paradigma complexo para a educação e 
Considerações finais.  

Palavras chaves: educação; pensamento complexo; reforma do pensamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A academia é considerada a instância adequada para o debate e a sistematização de 

novos conhecimentos científicos. As pesquisas são desenvolvidas, sistematizadas e divulgadas 

após sua comprovação e aceitação pelos cientistas. Assim, os paradigmas são aceitos. A partir 

de sua aprovação pela comunidade científica. O século XXI merece um debate mais 



aprofundado sobre as visões de mundo responsáveis pela prática do ser humano no planeta. 

E, essa reflexão é essencial para a área educacional. 

Este artigo irá debater e refletir sobre o pensamento complexo. Um paradigma proposto a 

partir de duas grandes revoluções científicas: a primeira suscitada pela microfísica, no inicio do 

século XX. E, a segunda revolução, iniciada nos anos 60, também no século XX, que critica a 

fragmentação do saber. E, sugere um novo espírito científico que ligue, contextualize e 

globalize os saberes. Esta teoria mina o pensamento reducionista. É a teoria geral dos 

sistemas, proposta por Bertalanfly, nos anos 50. 

O pensamento complexo aponta para a integração e superação do 
paradigma cartesiano/reducionista, apresentando uma nova lógica.  
Surge uma ciência de vanguarda desveladora de um cenário, 
complexo e integrado, próximo daquele que, há milênios, tem sido 
apontado pelas grandes tradições de sabedoria da humanidade. 

 

Atualmente, vários cientistas afirmam que a crise enfrentada pela humanidade é uma crise de 

percepção. E, relacionada com a fragmentação - própria do cientificismo – entre o sujeito e o 

objeto. É uma crise vital que ameaça o planeta, imposta pela fragmentação nefasta que separa o 

homem da natureza e do seu semelhante. Uma fragmentação mutiladora das múltiplas inteligências 

humanas: razão, coração, intuição e sensação.  

Em meados do século XX, a história do conhecimento foi ampliada 
com a comprovação da existência de níveis de realidade diferentes: 
surgiu um novo paradigma científico. Esta descoberta abalou os 
conceitos em que estavam calcadas as bases da ciência clássica. 
Continuidade, causalidade local, objetividade e determinismo, princípios que 
nortearam a Ciência nos últimos séculos, foram checados pela 
própria Física, sua precursora. (ALVES, 2006. p. 72) 

E, o que nos chama a atenção é que as idéias humanas ainda estão aprumadas com os 

princípios acima mencionados. O método científico, ainda hoje muito utilizado, é cartesiano. 

Descartes viu o mundo como uma máquina, comparando a natureza a um relógio de cordas. 

O método proposto por ele – é pegar um relógio, desmontá-lo e reduzi-lo a um punhado de 

peças para entender o todo. 

Em função de tamanha objetividade o sujeito foi transformado em objeto. Objeto de 

estudos científicos e experiências ideológicas. Ainda hoje, a lógica materialista sustenta os 

paradigmas responsáveis pelo funcionamento da política, da arte, da economia, da educação, 

da medicina, enfim, ocupa o fazer humano, sentencia o destino do planeta terra. 



 O pensamento cientificista se expandiu no século XIX, pois a sociedade humana 

obcecada pela idéia de leis e ordem elegeu a física como a "rainha" das ciências. Esse passo, de 

natureza filosófica e ideológica, foi decisivo para o surgimento da ideologia cientificista, pois a 

ciência clássica adotou os conceitos da física, empregando-os em todas as áreas do 

conhecimento humano. 

 Essa euforia cientificista teve extraordinária disseminação naquele século, causando 

uma ruptura da práxis em relação à visão sobre o universo e a relação do homem com a 

natureza. Os povos antigos tinham noções metafísica, mitológica e metafórica sobre o cosmo. 

A realidade multidimensional era povoada de diversas entidades, dos homens aos deuses, 

regida por suas próprias leis, interligada às leis do universo.  

 Com a perspectiva cientificista o universo passa a ser visto como uma máquina 

regulada e previsível. O conhecimento, além do científico, foi relegado à subjetividade e, 

quanto muito, tolerado. O sagrado, por exemplo, tornou-se uma simples hipótese. O deus-

homem foi cerceado em seu aspecto mitológico.  

 

2 O PARADIGMA CLÁSSICO E O PARADIGMA COMPLEXO 

 

Destarte, em meados do século XX, a física comprovou a existência de níveis 

diferentes de realidade. Dois mundos coexistem: o microfísico e o macrofísico. O macrofísico 

é caracterizado pela irreversibilidade do tempo, ou seja, caminhamos do nascimento para a 

morte, da juventude para a velhice. Porém, o mundo microfísico caracteriza-se pela 

reversibilidade do tempo. O mundo microfísico caracteriza-se pela invariância temporal. 

“Tudo se passa como se, na maioria dos casos, um filme rodado no sentido inverso, 

produzisse exatamente as mesmas imagens do que quando rodado no sentido correto” 

(BASARAB, 1999, p. 27).  

 A existência paradoxal entre a reversibilidade e a irreversibilidade do tempo, comprova 

os diferentes níveis de realidade. Esta existência, apregoada por algumas tradições e 

civilizações, foi apenas tolerada pela ciência moderna, durante três séculos, por ser fundada em 

dogmas religiosos milenares e na exploração do universo interior.  

 



É impossível localizar uma partícula quântica ou dizer qual é o átomo 
que se desintegra num momento preciso. As questões formuladas não 
têm sentido no mundo quântico. Não têm sentido, pois, os conceitos 
da ciência clássica, como o determinismo e a causalidade local não 
explicam o aleatório quântico - que tem o sentido da construção do 
mundo macrofísico. Uma matéria mais fina penetra uma matéria mais 
grosseira. As duas coexistem, interagem numa unidade que vai da 
partícula quântica ao cosmo. (ALVES, 2006. p. 73) 

 As pesquisas sobre realidade microfísica são surpreendentes, pois revelam paradigmas 

divergentes dos apregoados pela ciência clássica.  A continuidade, por exemplo, é um 

paradigma da ciência clássica: não se pode passar de um ponto a outro do espaço e do tempo 

sem passar por todos os pontos intermediários. Isto transposto para a história, a torna 

manipulável: basta estabelecermos princípios fundamentais para chegarmos à sociedade ideal. 

Hoje, a crise paradigmática sugere leituras da natureza, diferentes e complementares da 

proposta pela ciência clássica. Estimula explorarmos o conhecimento de nós mesmos, aqui e 

agora. Nos alerta ser fundamental considerarmos a complexidade da realidade física, biológica 

e humana. 

Na sociedade ocidental, a ciência é a forma hegemônica de 
construção da realidade, considerada por muitos críticos como um 
novo mito, por sua pretensão de único promotor e critério de 
verdade. No entanto, continuamos a fazer perguntas e a buscar 
soluções. Para problemas essenciais, como a pobreza, a miséria, a 
fome, a violência, a ciência continua sem respostas e sem propostas 
(MINAYO, 1994, p.10). 

 Apesar da revolução ocasionada pelas descobertas da Física Quântica, no século 

passado, o paradigma do Ocidente formulado por Descartes, a partir do século XVII, ainda 

determina conceitos e indica a relação lógica: linear. O paradigma cartesiano separa sujeito do 

objeto. Separa a ciência reflexiva e a filosofia - da ciência objetiva e a pesquisa objetiva. Cria 

exclusões pela linearidade: sujeito/objeto; alma/corpo; espírito/matéria; 

qualidade/quantidade; sentimento/razão; existência/essência; homem/mulher; negro/branco; 

heterossexual/homossexual; bonito/feio etc.  

 É importante frisar que a lógica estabelece normas de validade ou verdade. Sem 

norma não há leitura de mundo, nem aprendizado, nem sobrevivência. Porquanto, a lógica 

está presente em cada ação, tanto individual quanto coletiva. A lógica determina a regulação 

social. 



Há INADEQUAÇÃO cada vez mais ampla, profunda e grave entre 
os saberes separados, fragmentados, compartimentados entre 
disciplinas, e, por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais 
polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, 
globais e planetários. (MORIN, 2004, p.13) 

  É, preciso observar - como assinala o sociólogo, filósofo e educador francês 

contemporâneo - Edgar Morin, que um dos aspectos da crise do nosso século está relacionado 

com o estado de barbárie de nossas idéias e os modos de vida de determinadas sociedades, ao 

sermos dominados por conceitos, por teorias, por doutrinas, por lógicas inteiramente 

mecanicistas: o chamado corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que 

penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam instintos, orientam emoções. 

 Morin preconiza reformar o pensamento para reformar o ensino e reformar o 

ensino para reformar o pensamento. Na perspectiva da reforma do pensamento propõe 

princípios adotando a lógica de Pascal: “Considero impossível conhecer as partes sem 

conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as partes...” 

 Há, efetivamente, necessidade de um pensamento, segundo Morin (2006, p.88): 

 - Que compreenda que o conhecimento das partes depende do conhecimento do todo e que 

o conhecimento do todo depende do conhecimento das partes; 

- Que reconheça e examine os fenômenos multidimensionais, em vez de isolar, de maneira 

mutiladora, cada uma de suas dimensões; 

- Que reconheça e trate as realidades, que são, concomitantemente, solidárias e conflituosas 

(como a própria democracia, sistema que se alimenta de antagonismos e ao mesmo tempo os 

regula); 

- Que respeite a diferença, enquanto reconhece a unicidade. 

A proposta do pensamento complexo – complexus – tecido junto – é substituir um 

pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. Morin propõe um 

encontro entre ciência e consciência. Propõe, ao contrário, da ciência clássica, uma integração 

entre os aspectos construtivos e colaborações da Ciência, da Filosofia, Arte e Tradição 

espiritual. 

Nossos sistemas de ideias – teorias, doutrinas, ideologias – não estão somente 

expostos ao erro e a ilusão, como também camuflam erros e ilusões veiculados pelas ideias 



vigentes no planeta. O conhecimento está sujeito aos erros mentais, aos erros intelectuais e 

aos erros da razão. As cegueiras paradigmáticas são inúmeras. A educação precisa aquiescer 

esse debate. Segundo Morin, o paradigma efetua a seleção e a determinação da 

conceptualização e das operações lógicas. Assim, os indivíduos conhecem, pensam e agem 

segundo paradigmas inscritos culturalmente neles, (MORIN, 2001, p. 25) 

Para exemplificar a afirmação acima, o autor reflete sobre dois paradigmas opostos 

acerca da relação homem/natureza. O primeiro paradigma inclui o humano na natureza. Dessa 

forma, qualquer discurso que reconheça esse paradigma faz do homem um ser natural, bem 

como reconhece a “natureza humana”. O segundo paradigma separa os dois termos e 

determina um conceito de homem excluído da natureza.  

Estes dois paradigmas opostos têm em comum a obediência de ambos a um 

paradigma mais profundo ainda, que é o paradigma de simplificação, que, diante de qualquer 

complexidade conceptual, prescreve seja a redução (neste caso, do humano ao natural) seja a 

disjunção (neste caso, entre o humano e o natural). “Um e outro paradigma impedem a 

percepção de implicação, distinção/conjunção de tal concepção”. (MORIN, 2001, p. 26). 

A reflexão sobre a questão dos paradigmas deve ser incorporada pela educação, pois:  

[...] o paradigma desempenha um papel ao mesmo tempo subterrâneo 
e soberano em qualquer teoria, doutrina ou ideologia. O paradigma é 
inconsciente, mas irriga o pensamento consciente, controla-o, neste 
sentido, é também supra consciente. (MORIN, 2001, p. 26) 

Um paradigma consegue ao mesmo tempo elucidar e cegar, revelar e ocultar. No seio 

do paradigma – em seus princípios e normas – se oculta o jogo da verdade e do erro. Os 

indivíduos são domesticados pelas sociedades por meio de mitos e ideias. E, vice versa. Ou 

seja, os mitos e ideias domesticam as sociedades e os indivíduos. Mas, poderia ser diferente - 

os indivíduos poderiam domesticar as ideias e controlar a sociedade que os controla. Seria 

extremamente saudável a inversão deste axioma.  

A proposta do pensamento complexo é civilizar as teorias. Desenvolver uma nova 

geração de teorias abertas às ideias científicas emanadas da revolução ocasionada pela 

microfísica há praticamente 100 anos atrás.  

Quanto sofrimento e desorientações foram causados por erros e 
ilusões ao longo da história humana, e de maneira aterradora, no 
século XXI Por isso, o problema cognitivo é de importância 



antropológica, política, social e histórica. Para que haja um progresso 
de base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais ser 
brinquedos inconscientes não só de suas ideias, mas das próprias 
mentiras. O dever principal da educação é de armar cada um para o 
combate vital para a lucidez. (MORIN, 2001, p. 33) 

A era planetária exige o conhecimento dos problemas-chave do mundo. Exige 

conhecimento do contexto econômico, político, ecológico, antropológico das diversas regiões 

planetárias. Exige articulação e organização dos diversos conhecimentos de maneira reflexiva, 

crítica, aberta. Essa articulação dos conhecimentos exige a reforma do pensamento, pois é 

uma reforma paradigmática. Essa é uma questão fundamental para a educação, sobretudo 

porque se trata da aptidão humana para organizar o conhecimento.  

No zoológico, do Bronx, em Nova York, há um grande pavilhão 
especialmente dedicado aos primatas. Lá é possível ver os 
chimpanzés, gorilas, gibões e muitos macacos do novo e do velho 
mundo. Chama a atenção, porém, que no fundo existe uma jaula 
separada, com fortes grades. Quando nos aproximamos, vemos uma 
inscrição que diz: “O primata mais perigoso do planeta”. Ao olhar 
por entre as grades, vemos com surpresa a nossa própria cara: o 
letreiro esclarece que o homem já matou mais espécies que qualquer 
outra espécie conhecida. (MATURANA, 2001, p.28). 

O letreiro descrito acima nos remete a reflexão de conhecer como conhecemos. Trata-

se de um instante de olho no olho, dedicado as nossas próprias cegueiras. A cultura ocidental 

é centrada na ação, não obstante à reflexão. Segundo Maturana existe um tabu que nos diz “É 

proibido conhecer o conhecer”. Ele apregoa ser um tipo de escândalo, mas afirma que o pior 

escândalo se refere à ignorância. Esta, sim, é o pior dos escândalos.  

Não se pode tomar o fenômeno do conhecer como se houvesse “fatos” ou objetos lá 

fora, que alguém capta e introduz na cabeça. A experiência de algo lá fora é validada pela 

estrutura humana, que torna possível “a coisa” que surge na descrição. Todo ato de conhecer 

um mundo. Todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer. Tudo que é dito é dito por 

alguém. Toda reflexão faz surgir um mundo. Assim, a reflexão é um fazer humano, realizado 

por alguém em particular num determinado lugar. (MATURANA, 2001, p. 32). 

Fazer surgir um mundo é a dimensão palpitante do conhecimento e 
estar associado às raízes mais fundas de nosso ser cognitivo, por mais 
sólida que seja nossa experiência. E, pelo fato dessas raízes se 
estenderem até a própria base biológica, esse fazer surgir manifesta-se 
em todas nossas ações e em todo nosso ser. Não há dúvida de que ele 
se manifesta em todas as ações da vida social humana nas quais 



costuma ser evidente, como no caso dos valores e das preferências. 
Não há descontinuidade entre o social, o humano e suas raízes 
biológicas. O fenômeno do conhecer é um todo integrado e está 
fundamentado da mesma forma em todos os seus âmbitos. 
(MATURANA, 2001, p, 33). 

A contribuição de Maturana e Varela é imensa no sentido de conhecer o 

conhecimento. Segundo suas pesquisas o conhecimento do conhecimento obriga-nos a 

assumir uma atitude de permanente vigília contra a tentação da certeza, a reconhecer que 

nossas certezas não são provas da verdade, como se o mundo que cada vê fosse o mundo e 

não um mundo que construímos juntamente com os outros. Ele nos obriga, porque ao saber 

que sabemos não podemos negar que sabemos. (MATURANA e VARELA, 2001, p. 262). 

 Os autores afirmam, como outros pensadores contemporâneos, que no âmago das 

dificuldades do homem atual, está seu desconhecimento do conhecer. Não é o conhecimento, 

mas sim o conhecimento do conhecimento, que cria o comprometimento. Não é saber que a 

bomba mata, mas sim saber o que queremos fazer com ela que determina se a faremos 

explodir ou não. Geralmente, escamoteamos isso, pois suprimos a responsabilidade por todos 

os nossos atos cotidianos. Já que todos os nossos atos – sem exceção – contribuem para 

formar o mundo em que existimos. E, são os nossos atos que constroem o nosso porvir. 

Cegos diante dessa transcendência de nossos atos, pretendemos que o mundo tenha um devir 

independente de nós, que justifique nossa irresponsabilidade por eles. (MATURANA e 

VARELA, 2001, p. 270).   

Para ilustrar os autores contam a seguinte história, transcrita na íntegra:   

Havia uma ilha, que ficava em Algum Lugar, em que os 
habitantes desejavam intensamente ir para outra parte e fundar 
um mundo mais sadio e digno. O problema era que a arte e a 
ciência de nadar e navegar ainda não tinham sido desenvolvidas 
– ou talvez tivessem sido há muito esquecidas. Por isso, havia 
habitantes que simplesmente se negavam a pensar nas 
alternativas à vida na ilha, enquanto outros tentavam encontrar 
soluções para os seus problemas, sem preocupar-se em 
recuperar o conhecimento de como cruzar as águas. De vez em 
quando, alguns ilhéus reinventavam a arte de nadar e navegar. 
Também de vez em quando chegava a eles algum estudante, e 
então acontecia um diálogo assim: 

“Quero aprender a nadar.” 

“O que quer fazer com isso?” 



“Nada. Só quero levar comigo uma tonelada de repolho.” 

“Que repolho?” 

“A comida de que vou precisar no outro lado, ou seja lá onde 
for.” 

“Mas há outras coisas para comer no outro lado.” 

“Não sei o que quer dizer. Não tenho certeza. Tenho que levar 
meu repolho.” 

“Mas assim não vai poder nadar. Uma tonelada de repolho é 
uma carga muito pesada.” 

“Então não posso aprender. Para você, meu repolho é uma 
carga. Para mim, é um alimento essencial.” 

“Suponhamos que – como uma alegoria – os repolhos 
representem ideias adquiridas, pressupostos ou certezas.” 

“Hum... Vou levar meus repolhos para onde haja alguém que 
entenda as minhas necessidades.” (MATURANA e VARELA, 
2001, p. 272). 

 

E, assim caminha a humanidade com seus repolhos repletos de certezas. Na 

atualidade, alguns pensadores, com o conhecimento do conhecimento, propõem pensarmos 

em como conhecemos o conhecimento. Estimulam-nos a transcender o espirito redutor, 

enfrentar as incertezas e superar os obstáculos à compreensão.  

 

3 CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO COMPLEXO PARA A 

EDUCAÇÃO 

 

Os sete saberes necessários à educação do futuro, propostos por Edgar Morin, são  

cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; os princípios do conhecimento pertinente; 

Ensinar a condição humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas; ensinar a 

compreensão; a ética do gênero humano.  Em cada um destes capítulos ele reflete sobre a 

reforma do pensamento, trazendo contribuições essenciais a mudança da visão de mundo 

presente nos nossos dias.  Critica a educação no tocante a cegueira sobre o conhecimento 

humano. E, propõe a reforma do pensamento, pois uma educação é viável quando é integral. 



Uma educação dirigida à totalidade do ser humano e não apenas focalizar um dos 

componentes. Morin transita pela filosofia, pela ciência, pelas artes de maneira muito serena. 

Afinal, um pensador contemporâneo, com 92 anos de idade, tem a tranquilidade de debater e 

propor ideias absolutamente pertinentes ao século XXI. Em outro artigo trataremos sobre os 

sete saberes propostos por ele, pois desafiam o debate acadêmico. 

Erro e ilusão parasitam a mente humana desde o aparecimento do 
Homo sapiens. Quando considerarmos o passado, inclusive o recente, 
sentimos que foi dominado por inúmeros erros e ilusões. Marx e 
Engels enunciaram justamente em A ideologia alemã que os homens 
sempre elaboraram falsas concepções de si próprios, do que fazem, 
do que devem fazer, do mundo onde vivem. Mas nem Marx nem 
Engels escaparam destes erros. (MORIN, 2001, p. 19) 

Morin e Basarab afirmam, sem dúvida, o Relatório Delors foi muito feliz ao 

estabelecer os quatro pilares da educação contemporânea.  O Relatório Jacques Delors – 

Educação, um tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre educação para o século XXI – reflete e sugere transformações para a educação no 

século XXI. A comissão responsável por sua elaboração fez um exercício bem interessante: o 

de constatar a era das incertezas caracterizada pelo final do século XX. Mediante o quadro de 

complexidade e diversidade, o Relatório destaca quadro pilares básicos essenciais a um novo 

conceito de educação: Aprender a Conhecer, Aprender a Viver Juntos, Aprender a Fazer e 

Aprender a Ser. Esses quatro pilares representam uma nova epistemologia, e são necessários 

para a construção de um novo paradigma que valorize a vida e as pessoas.  

Em sua proposta o Relatório Delors amplia a responsabilidade e as competências do 

poder público e da sociedade civil, no sentido de desenvolver as potencialidades humanas para 

a adequação da espécie humana à complexidade imposta pelo século XXI, sobretudo diante 

das transformações nas relações econômicas e culturais impostas pelo processo de 

globalização.  

Existe hoje uma arena global na qual, gostemos ou não, é até certo 
ponto jogado o destino de cada individuo. Apesar de uma promessa 
latente, a emergência desse novo mundo, difícil de apreender e ainda 
mais difícil de prever, está criando um clima de incertezas, para não 
dizer de apreensão, que torna a busca de um enfoque 
verdadeiramente global para os problemas ainda mais angustiantes. 
(DELORS, 2003, p. 9) 



As teses defendidas no Relatório, que reuniu especialistas de todo o planeta, da 

educação básica à universidade, são voltadas para o ser humano, ou melhor, para o 

desenvolvimento do ser humano, no tocante a capacidade de raciocinar, de imaginar, discernir, 

e, principalmente, assumir responsabilidades sobre os seus atos.  

Dessa forma, os professores são especialmente agentes da mudança proposta pelo 

Relatório Delors, pois são formadores do caráter e do espírito das novas gerações. Segundo 

Rubem Alves – “ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a 

viver naquele cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O 

professor, assim, não morre jamais [...]”. (ALVES, 2000, p. 9) 

Rubem Alves defende a tese de que o professor deveria ser um pastor da alegria, mas 

infelizmente, o depoimento dos alunos não comprova tal tese. Hermann Hesse, dizia que a 

escola havia matado muitas coisas nele. Nietzsche, também se dizia que as escolas realizavam 

“um treinamento brutal, com o propósito de preparar vastos números de jovens, no menor 

espaço e tempo possível, para se tornarem usáveis e abusáveis, a serviço do governo”.  Hoje 

ele diria, segundo Rubem Alves, usáveis e abusáveis, a serviço da economia”. (ALVES, 2000, 

p. 23) 

Quais seriam hoje as finalidades e os meios da educação num século tão marcado pela 

agitação e pela violência? E os progressos econômicos e científicos tão desigualmente 

distribuídos? A impossibilidade atual é ultrapassar o obstáculo da diversidade de situações no 

mundo, conseguir análises coletivas e conclusões validas para todos. O sentimento de 

desencanto parece dominar o mundo. Desencanto refletido em desilusões do progresso, no 

plano econômico e social. O desemprego, a exclusão social, a presença de desigualdades 

imensas de desenvolvimento, a ameaça ao ambiente natural etc. A humanidade não meios para 

solucionar tais problemas. O planeta é considerado um planeta favela. Existem inúmeros 

tensões a ultrapassar. Para citar algumas: 

[...] a tensão entre o global e o local; a tensão entre o universal e o 
singular; a tensão entre tradição e modernidade; a tensão entre 
soluções a curto e a longo prazo, tensão eterna; a tensão entre a 
indispensável competição e o cuidado com a igualdade de 
oportunidades; a tensão entre o extraordinário desenvolvimento dos 
conhecimentos e as capacidades de assimilação pelo homem; a tensão 
entre o espiritual e o material[...] (DELORES, 2003, p. 15) 



Imaginar que a educação deveria ter respostas a essas questões é o grande desafio, não 

somente filosófico, mas científico e cultural.  

No século XXI, segundo o Relatório Delors, “A educação dever transmitir, de fato, de 

forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização 

cognitiva, pois são as base das competências do futuro”. (DELORES, 2003, p. 89) 

Delors afirma “à educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo 

complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar 

através dele”. (DELORS, 2003, p. 89) 

Ele critica a educação quantitativa, a educação escolar pesada, acumulativa. Os 

conhecimentos deverão ser explorados e aproveitados, do começo ao fim da vida. A maneira 

de se adaptar a um mundo em mudança é se atualizar, aprofundar e enriquecer os primeiros 

conhecimentos, indefinidamente.  

 

Então, para conseguir dar respostas a missão tão complexa, a educação deverá se organizar em 

torno de quatro aprendizagens, os quatro pilares da educação, a saber: 

1) Aprender a conhecer 

 

Aprender a conhecer significa adquirir os instrumentos da compreensão, como meio e 

finalidade da vida humana. Meio, porque se espera que cada um aprenda a conhecer o mundo 

que o rodeia, na medida necessária para viver com dignidade, para se comunicar, para 

desempenhar seu potencial profissional. Finalidade, porque a essência é o prazer de conhecer, 

de compreender, de descobrir. Trata-se de estimular, sobretudo, as alegrias do conhecimento e 

da pesquisa individual. Assim, cada criança deverá ter acesso, de forma adequada, às 

metodologias científicas de modo a tornar-se amiga da ciência. Da mesma forma, durante o 

ensino secundário e superior, a formação deverá proporcionar todos os instrumentos, 

conceitos e referências resultantes dos avanços científicos e dos paradigmas do nosso tempo. 

O ser humano tem necessidade de uma cultura vasta e a possibilidade de trabalhar em 

profundidade determinado números de assuntos, pois a especialidade acaba por isolar o 

individuo do contato com as outras áreas do conhecimento, inúmeras vezes, complementares. 

O conhecimento é múltiplo e evolui infinitamente, portanto a especialização não deverá 



excluir a cultura geral. O ensino deve cultivar estas duas tendências. Desde a infância, aprender 

a conhecer exercitando a atenção, a memória e o pensamento.  

[...] o exercício do pensamento ao qual a criança é iniciada, em 
primeiro lugar, pelos pais e depois pelos professores, deve comportar 
avanços e recuos entre o concreto e o abstrato. Também deve se 
combinar, tanto no ensino como na pesquisa, dois métodos 
apresentados, muitas vezes, como antagônicos: o método dedutivo 
por um lado e o indutivo por outro. De acordo com as disciplinas 
ensinadas, um pode ser mais pertinente do que outro, mas na maior 
parte das vezes o encadeamento do pensamento necessita da 
combinação dos dois. (DELORS, 2003, p.92) 

A educação primária será bem sucedida se conseguir transmitir aos indivíduos o 

estímulo e as bases que façam que continuem a aprender ao longo da vida, sempre.  

2) Aprender a fazer 

 

Segundo o autor, aprender a conhecer e aprender a fazer são, em larga medida, 

indissociáveis. Aprender a fazer está mais associado à questão da formação profissional, ou 

seja, “como ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e, também, como adaptar 

a educação ao trabalho futuro quando não se pode prever qual será sua evolução?” (DELORS, 

2003, p.93) 

Neste debate há que ser considerado o mercado profissional, pois as mudanças estão 

muito rápidas. As escolas formavam para determinado tipo de indústria. Atualmente, a noção 

de qualificação profissional está obsoleta. A qualificação profissional exige que se dê 

importância à competência pessoal. O progresso técnico exige um novo profissional, adaptado 

aos novos processos de produção. Desde a revolução industrial os processos produtivos estão 

em constante transformação.  

As tarefas puramente físicas são substituídas por tarefas de produção 
mais intelectuais, mais mentais, como o comando de máquinas, sua 
manutenção e vigilância, ou por tarefas de concepção, de estudo, de 
organização á medida que as máquinas se tornam mais “inteligentes” 
e que o trabalho se “desmaterializa”. (DELORS, 2003, p.93) 

O setor de serviços exemplifica a “desmaterialização” do trabalho, sobretudo por não  

produzir um bem material. E outro fator é o crescimento do trabalho na economia informal. 

Assim, o autor levanta outro ponto a ser focado nesta aprendizagem: a comunicação. Cada 



indivíduo deverá saber reter e transmitir informação, interpretar e selecionar as fontes de 

informação. E, sobretudo analisar diferentes perspectivas e refazer suas opiniões mediante 

novas informações. Aprender a fazer exige a assimilação das teorias e a concretização da 

prática, com criatividade e abertura. 

3) Aprender a viver juntos  

 

Aprender a viver juntos é um dos maiores desafios da educação. Propagar a cultura da  

paz. Ensinar a não violência na escola poderá se constituir um instrumento para enfrentar os 

preconceitos geradores de conflitos. Os seres humanos têm a tendência de supervalorizar as 

suas qualidades e as qualidades do seu grupo.  

Parece que a educação deve utilizar duas vias complementares. Num 
primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo 
nível, e ao longo da vida, a participação em projetos comuns, que 
parece ser um método eficaz para evitar ou resolver conflitos latentes. 
(DELORS, 2003, p.96) 

Quando compreendemos a educação de maneira integral entendemos sua missão tanto 

de transmitir conhecimento sobre a diversidade da espécie humana, quanto de relatar as 

semelhanças e a interdependência entre todos os seres humanos no planeta. Não somente a 

interdependência dos seres humanos, mas de todas as espécies vivas no planeta. Quando se 

perceba a importância deste aprendizado entende-se esta premissa os conflitos interindividuais 

tendem a se reduzir, pois passa a existir uma identificação maior com os projetos coletivos. 

Portanto, a educação formal deve iniciar os jovens em projetos de cooperação, desde a tenra 

infância.  

4) Aprender a ser. 

O relatório Aprender a ser relaciona, em seu preâmbulo, o temor da desumanização do 

mundo à evolução técnica. “ [...] a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa – espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade.” (DELORS, 2003, p.98). Aprender a ser exige uma série de ressignificações 

conceituais e práticas. É um processo de transformação de visão de mundo.  

Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à 
altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de 
discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não 
negligenciar na educação nenhuma das potencialidades de cada 



indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, 
aptidão para comunicar-se. (DELORS, 2003, p.102) 

A junção dos quatro pilares ou quatro aprendizagens representa uma transformação 

imensa na educação, na forma de transmissão do conhecimento.  

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente, a educação ocupa lugar de destaque na vida das pessoas, pois a dinâmica 

da vida moderna assim conclama. A evolução rápida do mundo exige atualização continua dos 

saberes. A vida moderna está em mutação constante e a educação também está em mutação: 

as possibilidades de adquirir conhecimento fora da escola se multiplicam. A educação tende a 

ser permanente, em todos os tempos da vida do ser humano. Nada é estático. O movimento é 

constante. É possível identificar seres humanos com 100 anos de idade se relacionando nas 

redes sociais. O processo de aprendizagem é contínuo. Diferente do processo de 

aprendizagem dividido em tempos da vida: infância, adolescência e idade adulta.  

Reformar o pensamento e reformar os currículos estabelece o surgimento de novas 

visões de mundo que unam natureza e cultura, homem e cosmo. A reforma do pensamento, 

proposta não somente por Edgar Morin, mas por vários pesquisadores contemporâneos 

enuncia novos paradigmas que propiciem uma aprendizagem cidadã, capaz de resgatar a 

dignidade da condição humana. Um pensamento capaz de burilar o humanismo, hoje, 

desprezado, e superar a arrogância da tecnociência.  

Um pensamento que consiga unir os conhecimentos fragmentados e dispersos 

transcende a ruptura existente entre as ciências e as humanidades, transcende a ruptura entre 

ciência e cultura.  

O destino da mãe Terra está vinculado ao surgimento de um ser 
humano que rompa com a fragmentação e seja capaz de integrar 
razão, coração, intuição e sensação. O século XXI demanda a 
descoberta de novas formas de pensar, sentir, agir. O ser humano fará 



a vinculação da vida interior, por meio de um processo de 
autoconhecimento, à vida exterior, por meio de práticas cotidianas 
coerentes. Esse ser não é um ente abstrato, pode ser eu ou você: 
basta iniciarmos o processo de reflexão e mudança de atitude ao 
cuidar da vida. (ALVES, 2006. p. 75) 

Neste início de século a educação está convocada a aceitar o grande desafio de 

transformar uma visão de mundo inspirada na fragmentação e na lógica linear. Uma visão de 

mundo, ainda hoje, inspirada nos paradigmas da física clássica. A transformação desta visão 

exigirá uma nova forma de conhecer, de refletir e de agir. Neste sentido, a educação deve 

encarar este problema, pois ela se situa no centro do desenvolvimento, tanto humano quanto 

societário. Cabe à educação estimular crianças, jovens e adultos a descobrir e desenvolver seus 

talentos e potenciais para que se responsabilizem e realizem seu projeto pessoal, e, 

concomitantemente consigam construir um destino comum.  
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Resumo 
 

A proposta da presente pesquisa é o de levantar os pressupostos embutidos em sites de cursos 

gratuitos na internet para levantar os critérios de cidadania e voluntariado nele presentes. Uso como 

metodologia o Índice de Cidadania Percebida, usando como referencial teórico pesquisas de Castells, 

dentre outros, que abordam a importância da cidadania e voluntariado presente na rede mundial de 

computadores. 

 

 

1. Introdução 



 

A metade do ano de 2013 o Brasil viu o assombroso movimento das ruas promovido por 

manifestantes angariados das redes sociais que protestaram contra a qualidade dos serviços 

públicos do país.  Aos 18 de dezembro de 2010 o mundo testemunhou também a chamada 

primavera árabe que procurou sensibilizar a população contra as ditaduras daquela região. 

Também esta foi motivada via rede mundial de computadores. 

Ora, não se pode negar – e isto seria ignorância e tolice- que a internet entrou na vida 

do contemporâneo e dela não sairá. E esta entrada tem forte implicação sobre o modus vivendi 

de todos. No Brasil a Editora Zahar disponibiliza via e-book a obra de Manuel Castells 

intitulada Redes de indignação e esperança - movimentos sociais na era da internet. Castells trabalha com 

a ideia de que os movimentos de rua estão trabalhando para reinventar a noção de democracia. 

Esta vista como esclerosada uma vez que é representação do conluio entre as oligarquias e o 

Estado. Desta forma, os movimentos promovidos pela rede se configuram como um 

contrapoder. Diante das manifestações os políticos reagem com base na repressão policial e 

ancorados nas velhas mídias (televisão, rádio e jornal impresso), mas o que caracteriza os 

movimentos gestados na rede é que eles não precisam destes intermediários para protagonizar 

os seus intentos. A rede oportuniza a abertura para o outro e se torna intermédio entre os 

iguais e semelhantes.  

Estamos vivendo o nascimento de um novo mundo, onde todos podem mediar, 

opinar, sair as ruas e se manifestar a qualquer momento. Desta forma novos sentidos e 

significados de comunicação são gestados, é o que reflete Castells (2013, p.14): 

Os seres humanos criam significado interagindo com seu ambiente natural e social, 
conectando suas redes neurais com as redes da natureza e com as redes sociais. A 
constituição de redes é operada pelo ato da comunicação. Comunicação é o 
processo de compartilhar significado pela troca de informações. Para a sociedade 
em geral, a principal fonte da produção social de significado é o processo da 
comunicação socializada. Esta existe no domínio público, para além da 
comunicação interpessoal. A contínua transformação da tecnologia da comunicação 
(TI) na era digital amplia o alcance dos meios de comunicação para todos os 
domínios da vida social, numa rede que é simultaneamente global e local, genérica e 
personalizada, num padrão em constante mudança. O processo de construção de 
significado caracteriza-se por um grande volume de diversidade. Existe, contudo, 
uma característica comum a todos os processos de construção simbólica: eles 
dependem amplamente das mensagens e estruturas criadas, formatadas e difundidas 
nas redes de comunicação multimídia. 



É uma conjuntura muito diferente, por exemplo, daquela demanda em maio de 1968 onde 

a juventude que fora as praças e ruas era a elitizada (marcada por ideias provindas da 

universidade) (CARANDELL, 1979).  

Os movimentos refletem uma dentre tantas realidades: as pessoas agem movidas por ideais 

cidadãos e com base no voluntariado (no sentido de que a vontade de mudança os 

impulsiona). Não se sabe ainda para onde caminhará no Brasil o iniciado movimento dos 

protestos: se ele perderá a força; se será constante por isto mesmo impedirá a acomodação 

marcante e constante da classe política; se será cooptada por algum líder político que estará 

por aparecer (ao que parece os atuais não oferecem fôlego para impulsionar paixão e adesão 

dos protestantes). De fato, hoje a possibilidade interpretativa aguarda o futuro para saber a 

respeito do que virá da infinidade dos “ses”.  

Por esta via a questão de programas de cidadania e voluntariado na rede de computadores 

merece ser estudado e é o que proponho com esta pequena pesquisa que objetiva: identificar a 

presença de indicadores de cidadania e da dinâmica do exercício do voluntariado na 

divulgação de cursos livres na internet. Tendo em vista que os cursos livres e gratuitos são, em 

tese, manifestação cidadã e voluntária. Tenha-se ainda em vista que o conteúdo disposto na 

internet ocasiona intervenção na vida das pessoas e quero saber, com esta pesquisa, que tipo 

de intervenção social os cursos se propõe a fazer. 

Além disto, proponho a: 

 Analisar o contexto social em que o discurso presente no site se manifesta; 

 Observar como os conteúdos de educação na rede problematiza a questão das 

mudanças sociais. 

Apoiar-me-ei no tangente a metodologia aos chamados indicadores de cidadania (INCID) 

promovidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (sediado no Rio de 

Janeiro). O INCID foi desenvolvido em parceria com a Petrobrás. Parte de metodologia 

participativa e tem por objetivo contribuir com a justiça social e ambiental da região onde foi 

aplicada (Leste Fluminense). O INCID foi organizado em quatro fases, a saber: a cidadania 

vivida, a garantida, a percebida e a em ação. Em linhas gerais esta é a proposta do INCID. 

Entretanto, a proposta desta pesquisa se porta em adequar o conceito de cidadania percebida 

do INCID – tirando-lhe o caráter participativo e postulando o olhar hermenêutico do 



pesquisador (no caso: eu). Isto porque não foi possível entrevistar aqueles que postam cursos 

gratuitos na internet.  

Entende-se por Indicadores de Cidadania Percebida: 

A consciência e a cultura de direitos, abrangendo a percepção sobre as 

responsabilidades da cidadania, sobre a forma como as pessoas pensam os seus 

direitos e os dos outros, bem como as percepções sobre participação, diversidade e 

desigualdade (IBASE, 2012, p. 3). 

Por esta feita, trabalharei com os indicadores de modo invertido, ou seja, a minha pesquisa 

circunscreve-se no âmbito de uma hermenêutica da percepção onde eu (enquanto 

pesquisador) observo em que medida as produções em caso acenam para a cidadania. Deste 

modo, atentarei para a consciência de cidadania presente no discurso e na produção do 

material disposto na rede.  

 

Partindo do pressuposto que “a cidadania percebida é a dimensão da Cidadania ativa que 

se refere à situação da cidadania nas consciências, na visão de mundo, no cotidiano e nas 

práticas da população (INCID, 2012, p. 9)”. 

Deste modo o que faço é: 

1) Analisar o conteúdo postado e observar se nas linhas ou entre linhas deixa 

transparecer conceitos de cidadania. 

2) Uso dos indicadores de cidadania percebida (trabalhada pelo INCID) para confrontar 

o conteúdo postado. 

Os indicadores de cidadania do INCID constituem-se em número de 20, a saber: 1) 

Direito a condições básicas de vida; 2) respeito aos direitos; 3) igualdade; 4) participação e 

garantia de direitos; 5) participação e mudança social; 6) direito à educação; 7) inclusão na 

educação; 8) diferença e educação; 9) participação e educação; 10) direito à saúde; 11) inclusão 

na saúde; 12) diferença e saúde; 13) participação e saúde; 14) direito à água limpa; 15) direito 

ao ar limpo; 16) direito a espaços públicos de qualidade; 17) diferença de condições 

ambientais; 18) participação e meio ambiente; 19) respeito à diversidade; 20) direito à 

diversidade.  

A delimitação do trabalho pode ser percebida pela organização do mesmo onde: 



 Trabalharei a plataforma conceitual e metodológica, isto é: o que entender por 
cidadania e voluntaria e como analisarei a presença destes itens nos cursos gratuitos 
disponibilizados na internet.  

 Por fim, aplicarei os indicadores de cidadania percebida aos cursos gratuitos presentes 
no Brasil – mediante material coletado do site de busca do Google. 

Além da temática cidadania averiguo a presença das motivações voluntárias que fizeram 

com que os conteúdos em análise pudessem ser postados.  

 

2. Metodologia 

 

A questão que se avulta neste primeiro capítulo é o que entender por cidadania e a sua relação 

com o voluntariado. 

A ideia de cidadania está intimamente ligada à ideia de cidade enquanto espaço de vida 

urbana marcada pelo exercício dos direitos e deveres inerentes a vida no referido espaço.  

Nas sociedades modernas o termo evoca as relações entre o Estado e os cidadãos. José 

Murilo de Carvalho trabalha o conceito com base no referente aos direitos civis, sociais e 

políticos do cidadão no qual se é combinado com a participação deste com a sociedade. Por 

esta via o cientista político aponta para a cidadania como algo inerente a uma sociedade 

marcada pelo bem-estar social (CARVALHO, 2002, p. 9-10).  

Cidadania comporta atualmente a ideia de que as pessoas que sob ela estão 

assegurados são livres e possuidores de direitos. A cidadania acontece mediante ao acesso à 

justiça, a educação, a saúde... 

Tendo o seu nascedouro na velha Grécia, a concepção de cidadania estava confinada 

(a maneira clássica) a ser pensada como realidade inerente somente aos homens livres. Ora, 

por homens livres se entende aqueles que são possuidores de terra. Era, na antiguidade, o 

possuir terra o dado propulsor para definir alguém como possuidor ou não de direitos 

cidadãos. 

Na concepção de cidadania a maneira clássica, os escravos, mulheres e crianças 

nascidas na terra não tinham prerrogativas de cidadãos. Cidadania era algo destinado a homens 

livres e adultos. Portanto, era uma realidade muito distinta da expansão de direitos que a 



sociedade moderna hoje confere a aqueles nascidos em um determinado território (LEMOS, 

2006, p. 336). 

Os modernos, distando dos antigos, dilatam seu sentido de cidadania. Tendo os 

ocidentais como cenário a Revolução francesa, o iluminismo e o liberalismo gestaram um 

novo sentido para o cidadão.  

Com a Revolução Francesa os ideais burgueses da liberdade e da igualdade avançaram 

dando a impressão de que os ideais eram para todos. Com o iluminismo a ideia de que a 

ilustração era possível para todo o homem foi difundida amplamente. Com o liberalismo a 

crença nos limite da ação invasiva do Estado sob o cidadão foi posta como caminho certo a 

ser seguido.  

O liberalismo de Locke pregava que o homem, uma vez que tem por direito natural a 

capacidade de ser senhor de sua vida e sobre tudo aquilo que vier a transformar na natureza 

sob o suor de rosto, era livre. O ato de possuir propriedade o fazia cidadão (dependendo, é 

claro, do quanto valia a sua propriedade). Rousseau defendia a ideia de que a escravidão é 

absurdo e inconcebível uma vez que alguém só pode se entregar gratuitamente a alguém se 

não estiver em posse de seu bom senso (WEFFORT, 2006, p. 215). De modo que, com base 

nos filósofos contratualistas, anuncia-se as propostas para o pleno estabelecimento da 

cidadania moderna onde o homem não poderá ser escravizado e será, com base em um 

contrato social, possuidor de direitos e deveres. 

  Além do mais, o século XVIII produziu muito mais do que questões de teor político, 

atinge o próprio cerne da ida social.  

E ainda no século XVIII que a ideia de felicidade nasce não como uma conquista 
individual, mas como uma meta a ser alcançada pela coletividade. O homem só 
pode pensar na felicidade como um projeto de sociedade, isto é, como uma 
possibilidade para todos os que nela vivem, quando criou os meios de fazer com 
que a educação, a produção de alimentos, a fabricação das coisas que precisava – 
tecidos, roupas, máquinas, etc. – aumentassem a tal nível que deixassem de ser 
privilégio para poucos para se tornar uma possibilidade de todos (ODALIA, 2008, 
p. 160).  

 

O século XIX, marcado pela revolução industrial, viu levantar em seu tempo as 

contendas e conflitos do proletariado contra os senhores capitalistas. Aqueles homens em 

sentido provocado pelos movimentos operários contestavam a mais-valia – conforme 



denunciava Karl Marx- avançavam na proposta de gerar direitos trabalhistas (que viriam a se 

concretiza no século XX).  

Neste período os proletários tiveram como armas a greve, as manifestações, a luta por 

mudanças radicais no teor político, econômico e social. No Brasil do século XX sindicatos e 

organizações sindicais se fortaleceram.  Contudo, após os anos 80 os movimentos classistas 

com o fim do comunismo na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas restringem seu 

capital de lutas às questões trabalhistas e não tentam mais estabelecer pontos para a mudança 

das estruturas sociais (LEMOS, 2009, p.340). 

Deste modo, a cidadania que se avulta no hodierno é marcada por questões não 

voltadas exclusivamente as classes sociais, mas expandida a problemática do feminismo, 

Movimento LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis e transexuais), meio ambiente 

saindo, destarte, das preocupações puramente econômicas. Isto porque, 

Nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades tendem a ser 
cada vez mais plurais e as lutas pela cidadania incluem, frequentemente, múltiplas 
dimensões do self: de gênero, étnica, de classe, regional, mas também dimensões de 
afinidades ou de opções políticas e de valores: pela igualdade, pela liberdade, pela 
paz, pelo ecologicamente correto, pela sustentabilidade social e ambiental, pelo 
respeito à diversidade e às diferenças culturais, etc (SCHERER-WARREN, 2006, p. 
02) 

Conforme aponta Lemos (2006, p. 341) este tipo é tido como cidadania de novo 

sentido este, por sua vez, carrega consigo a ideia de que independente da luta o fim é buscar a 

expansão dos direitos para todos sem atentar para as identidades culturais.  

Outra característica importante é que esses movimentos passam também a se 

constituir em redes. As questões que envolvem cada ordem de luta deixam de ser só 

local. Elas extrapolam as identidades nacionais, e adquirem caráter global. As redes 

proporcionam relações de solidariedade entre movimentos de várias partes do 

mundo, ampliando a concepção de cidadania universal instituída pelas lutas desses 

sujeitos sociais coletivos (LEMOS, 2006, p 342).  

E neste propósito se situa a obra de cidadania de Salman Khan e por isto atentarei de 

modo especial, no próximo capítulo, para o cenário da cidadania e dos movimentos sociais 

que se articulam via internet. O movimento de cidadania via redes sociais faz parte do novo 

cenário de mobilização social composto de vários atores, a saber: fóruns, ONGs, movimentos 

organizados locais. Esses movimentos, assim constata Scherer-Warren (2006, p. 01), 

(...) buscam se relacionar entre si para o empoderamento da sociedade civil, 

representando organizações e movimentos do associativismo local. É através dessas 



formas de mediação que se dá a interlocução e as parcerias mais institucionalizadas 

entre a sociedade civil e o Estado. Essas articulações também se tornaram possíveis 

porque há meios técnicos que as viabilizam: a Internet e os e-mails são práticas 

cotidianas das redes do novo milênio. Os encontros presenciais podem ser mais 

circunstanciais e espaçados, quando a comunicação cotidiana está garantida pelos 

meios virtuais. Conseqüentemente, tem se observado um crescimento expressivo de 

redes de ONGs e associações, de fóruns e de redes de redes (...).  

Francisco Withaker (2013) ao expor a ideia de redes diz que o próprio nome já 

assevera para o foco constitutivo deste fenômeno, isto é, o resultante de um complexo de fios 

que s e inter-relacionam, estabelecendo nós (aproximações) uns com os outros a ponto de não 

gerar um centro gerador do evento. Por esta feita pensar em rede é pensar com o 

democraticamente instituído. Por tal conjuntura, 

Na estrutura organizacional em rede – horizontal – todos têm o mesmo poder de 

decisão, porque decidem somente sobre sua própria ação e não sobre a dos outros. 

Não há dirigentes nem dirigidos, ou os que mandam mais e os que mandam menos. 

E todos têm o mesmo nível de responsabilidade – que se transforma em 

coresponsabilidade (SIC) – na realização dos objetivos da rede (WITHAKER, 2013, 

p. 01).  

De sorte que, no tangente aos novos movimentos sociais de cidadania quem sai 

fortalecida é a democracia. Parte deste fenômeno foi o surgimento dos conselhos gestores 

administrados com base na sociedade civil (Conselho da Mulher; do idoso; tutelar da criança e 

do adolescente...). 

Os novos movimentos sociais pautados pelo exercício da cidadania encontram na 

informática forte aliado visto que, de modo rápido e eficiente, conseguem mobilizar muitas 

pessoas em favor de um objetivo. Por esta forma a estrutura organizacional disposta em 

pirâmide (hierarquicamente constituída) não ressoa no âmbito da organização das redes 

(WITHAKER, 2013, p. 04). A ágora grega renasce todos os dias nas casas dos internautas 

possibilitando o acesso e a discussão de informação. Ninguém é o dono da verdade, ela é 

pensada e articulada por todos recebendo, por este parâmetro, novos contornos a cada 

postagem. E isto, muito diferente do que foi há muito tempo termo de acusação para a 

atuação do conteúdo televisivo (como ideologicamente pensado para dominar), a internet 

possui – se pensada em rede- outro teor, conforme aponta Moraes (2004, p.273) ao dizer que 

“a internet é um instrumento que desenvolve, mas que não muda os comportamentos; ao 

contrário, os comportamentos apropriam-se da internet, amplificam-se e potencializam-se a 



partir do que são.” Mas é claro que nem tudo é tão leve e suave como a flor da laranjeira no 

que tange ao uso da internet, é preciso recordar que a mesma é usada por grupos que não se 

dispõe a ter na democracia e no acesso aos direitos e ao bem estar de modo amplo como 

finalidade para a vida de todos (CASSIANO, 2011, p. 22). 

A finalidade do exercício da cidadania via redes sociais acontecem de diferentes 

formas, Withaker (2013, p. 05) recorda algumas:  

a circulação de informações, base comum do funcionamento de todo e qualquer 

tipo de rede; 

- a formação de seus membros; 

- a criação de laços de solidariedade entre os membros; 

- a realização de ações em conjunto. 

Vale ressaltar que o poder de articulação das redes é muito promissor visto que, 

Permitem a organização de protestos simultâneos em diferentes cidades e países, 

assim como a articulação local de vários grupos de manifestantes dispersos. Ao 

contrário do que se possa crer, a convergência de interesses não se dá somente no 

plano “virtual”. Ela se materializa também por ações concretas. (...) Sua geometria 

pode ser variável, concentrando e ativando seus nós e combinando estratégias 
variáveis conforme a necessidade (MACHADO, 2007 p.275). 

Após a digressão ao conceito e a compreensão da Cidadania partirei para o referente 

ao voluntariado visto que cidadania e voluntariado são condições de envolvimento social hoje 

que perfazem os mesmos caminhos.  

No referente ao entendimento teórico sobre o voluntariado apego-me ao artigo 2º. da 

Lei 71/98 de 3 de novembro do Estado Português (Lei sobre o Voluntariado) que diz: 

1. É o conjunto de acções de interesses social e comunitário, realizadas de forma 
desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, programas e outras formas de 
intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos 
sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas. 

2. Não são abrangidas pela lei as actuações que, embora desinteressadas, tenham um 
caráter isolado e esporádico ou sejam determinadas por razões de amizade e de boa 
vizinhança(PORTUGAL, 98, p.2) .  

E é sob este prisma que quero avaliar, concomitante a percepção da cidadania, como o 

voluntariado se manifesta.   



 

 

3. bordando os sites 

Quando abordo a questão da divulgação da educação na internet faço-o pela 

perspectiva de que o produzido e divulgado é marcado pelas vias oficiosas, isto é, 

conhecimento livre e gratuito. 

Na expectativa de rastrear a produção educativa divulgada na rede por razões 

voluntárias e cidadãs parti primeiro para ver como esta se fazia presente. E usei como critério 

a gratuidade. Afinal, um trabalho voluntário e cidadão se envolta pelo signo da gratuidade.   

Acessando o Google digitei “cursos gratuitos”, e as páginas pareciam infindáveis.  

Destacou-se logo no inicio um endereço no qual continha uma série de outros endereços 

eletrônicos que ofereciam cursos que, de fato, eram merecedores de atenção visto que 

provinham de instituições renomadas no país. O endereço abriga o site Canal do Ensino que em 

seu guia de Educação anuncia “vinte sites com cursos online grátis que você deveria 

conhecer” e que está disposto no endereço abaixo: 

http://canaldoensino.com.br/blog/20-sites-com-cursos-online-gratis-que-voce-deveria-conhecer 

Os cursos em questão são oportunizados pela FGV-online; UNICAMP; 

BM&FBovespa; Sebrae; Receita Federal; Senar, Projeto Cidadania Digital; Fundação Bradesco; 

e cursos advindos de universidades estrangeiras (Harvard; Yale, etc).  

Encontrei (fora a citada página) muitos outros cursos gratuitos. Dentre estes se destaca 

os promovidos por Igrejas ou fieis religiosos que divulgam cursos teológicos gratuitos. Há 

também cursos que se divulgam como gratuitos, mas que no decorrer do mesmo o internauta 

percebe que o conteúdo foi usado como isca para aguçar a curiosidade e fazer com que, ao 

participar de alguns pontos do curso, o mesmo se sentisse impelido a fazer todo o curso só 

que, agora, tendo que desembolsar dinheiro. Descartei este tipo de curso e sua respectiva 

“gratuidade”.  

 



Fora o modelo de cursos gratuitos divulgados na rede há a presença de blogs e sites 

que divulgam também gratuitamente o conhecimento; além do mais há o Yahoo perguntas e a 

Wikipédia. 

Uma vez mapeado os objetos da pesquisa resta levantar o que observarei neles; o que 

eles revelam sobre a presença do espírito da cidadania e do voluntariado. E o farei com base 

nos indicadores de cidadania (desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas) no tangente ao chamado Indicadores de Cidadania Percebida.  

Claro que nem todos os sites versarão de modo constante sobre todos os indicadores. 

Isto devido aos seguintes fatores: a) o limite da seleção dos sites que abordam temáticas 

específicas; b) que os sites não têm por finalidade discutir explicitamente questões de 

cidadania e a minha leitura será feita sobre o implícito. 

 Perseguirei os seguintes aspectos na busca de mensurar como que os sites deixam 

transparecer a consciência sobre cidadania em sua produção, com os quais quero observar: 

1) Para quais indicadores o site aponta. 

2) Em que contexto a sinalização é abordada (análise de conjuntura)? 

3) Se a produção tem fins estagnados (estar a serviço do mercado ou de alguma ideologia 

em particular) ou que os mesmos se alargam para fins libertadores (que apontem para 

a crítica, a liberdade das pessoas, etc).  

 

 

4. Os sites indicados pelo Canal do Ensino. 

 

Canal do Ensino é um site que tem por escopo a difusão de cursos gratuitos disponíveis na 

rede de computadores. Quanto a quem faz ou quanto a vocação do site nada aparece 

explicitamente. A conclusão que por ora faço sobre o mesmo se dá a partir da observação do 

composto na tela. Dá a entender que o site se mantém graças às propagandas que ele divulga. 

Além de ofertar cursos gratuitos e de muita qualidade, o Canal do Ensino posta propagandas de 

cursos pagos. 

Na página em questão, intitulada “20 sites com cursos online que você deveria conhecer”, 

Canal do Ensino divide a apresentação em cursos nacionais (Brasil) e internacionais (exterior).  



O primeiro link indicado é o da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – instituição privada que 

surgiu em 20 de dezembro de 1944 tendo por objetivo qualificar pessoal para a administração 

pública e privada da nação. A FGV mantêm o site FGV-online que oferece cursos de 

graduação, especialização e qualificação. Estes são pagos, mas ao clicar sobre o link FGV-

online (no Canal do Ensino) abre-se uma página que explica a razão dos cursos gratuitos:  

A Fundação Getulio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do 
OpenCourseWare Consortium – OCWC –, um consórcio de instituições de ensino de 
diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela 
internet(FGV-ONLINE,2012).  

 Sobre a referida organização a Wikipédia faz a seguinte apresentação: 

OpenCourseWare, também identificado com a sigla OCW, é um termo aplicado 
aos conteúdos, gerados pelas universidades, e compartilhado livremente para todos 
pela internet. O movimento OCW foi liderado pelo próprio MIT em outubro de 
2002 pelo lançamento do MIT OpenCourseWare. 

A partir deste movimento do MIT, várias outras universidades começaram a criar os 
seus próprios projetos OCW. Hoje já existem mais de 200 universidades do mundo 
trabalhando neste novo conceito de liberar o conhecimento gerado na academia 
para todos. Uma perfeita socialização do conhecimento disponibilizando-o tanto 
para professores, alunos e autodidatas do mundo todo. 

De acordo com o OCW Consorcium solicita que alguns requisitos sejam seguidos, 
tais como: 

 Não pode ter fins comerciais; 
 Deve incluir uma referência à instituição que o publica originalmente e, caso 
seja procedente, o nome do autor do material; 
 O material resultante do uso do OCW deve ser livre para utilização por 
terceiros e ficará sujeito a estes mesmos requisitos1. 

 

 

              A missão da OCW é capacitar gratuitamente pessoas pelo mundo. Consta que a 

Fundação Getúlio Vargas foi a primeira instituição brasileira a se filiar. Os cursos oferecidos 

pela FGV-online se dividem em: finanças pessoais; sustentabilidade; Inovação, venture capital 

e empreendedorismo. De modo que a instituição colabora com o internauta com conteúdo 

elaborado a partir daquilo que é a sua missão que consiste em: 

Avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e afins, 
produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, além de conservá-los e 
sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do 
país, para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para uma governança 
responsável e compartilhada, e para a inserção do país no cenário internacional 
(FGV-ONLINE, 2012a). 

                                                            
1Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenCourseWare>. Acessado em 24 jul 2013. 



              Os fins da FGV não tem somente a tônica dos anseios do mercado. Há a perspectiva 

ética da inclusão social. Inclusão esta que se faz pela dinâmica sócioeconômica. Além deste 

viés a FGV, mediante seus cursos gratuitos (que vão de 10 a 15 horas), demonstra uma 

sensibilidade com a governança das pessoas, isto é, como elas podem otimizar o cuidado para 

com a administração de suas vidas. Neste sentido, a FGV-online dispõe dos seguintes cursos: 

 Como organizar o orçamento familiar. 

 Como fazer investimentos. 

 Como planejar a aposentadoria. 

 

 O cuidado para com a educação pessoal é um indicador de cidadania visto que a 

cidade é melhor na medida em que o cidadão, na sua vida particular, vive melhor. Saber gerir o 

próprio orçamento é evitar surpresas desagradáveis; saber investir bem como se planejar 

financeiramente é evitar se tornar refém da sorte (que pode mudar a qualquer momento). 

Lembrando Aristóteles que afirmava que uma cidade só pode ser virtuosa se os seus cidadãos 

forem virtuosos.  

              Além do mais a FGV acena também para o cuidado planetário ao oferecer cursos 

sobre sustentabilidade. Para isto dispõe dos seguintes cursos: 

 Sustentabilidade para o dia-a-dia: orientações para o cidadão. 

 Sustentabilidade: um valor para a nova geração – orientações para o professor de 

ensino fundamental. 

 Sustentabilidade aplicada aos negócios – orientação para gestores. 

 A FGV-online também oferece capacitação para a inserção do cidadão no mercado 

empreendedor. O empreendedorismo tem uma função não somente econômica, mas, como 

também de realização e libertação pessoal bem como cidadã.  

O empreendedorismo é um tema que atrai a atenção de estudiosos há muito tempo. 
A sua relevância está associada com os potenciais benefícios que a ação 
empreendedora acarreta. Por exemplo, o surgimento de novos empreendimentos 
cria condições para um desenvolvimento econômico e social continuado em regiões 
carentes. No âmbito de organizações já existentes, por outro lado, o estímulo à ação 
empreendedora permite o crescimento e a adaptação a condições mutáveis da 
sociedade. Por fim, o empreendedorismo produz um sentimento de realização 
profundo naquelas pessoas que empreendem. Dessa forma, o empreendedorismo 
pode ser visto como um processo que cria valor individual, organizacional e social 
(GIMENEZ; FERREIRA; RAMOS, 2008, p. 01). 



 Outro link do Canal do Ensino é o da BM&FBovespa (bolsa de valores) no qual se 

encontra cursos online e presenciais e carrega o mesmo perfil que o da FGV-online. O 

endereço dos cursos gratuitos da BM&FBovespa é: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos.aspx?idioma=pt-br 

 

         Os cursos estão divididos em básico e intermediário. Chamou-me a atenção, no ciclo 

básico, os cursos intitulados Finanças Pessoais (Educar). Este pacote vem agrupado em três 

grandes modalidades: Educar Master, Educar Família, Educar Mulheres em Ação. Cada uma 

com as suas peculiaridades.  

          O Educar Master tem o seguinte conteúdo2: 

* A importância da educação financeira 
* Como a moeda é usada na economia 
* O que é risco? 
* Noções sobre o SFN (Sistema Financeiro Nacional) 
* Os juros 
* O que é inflação? 
* O orçamento pessoal e familiar 
* Como fazer para que sobre dinheiro 
* O que fazer com o dinheiro que sobra 
* Aposentadoria 
* Planejando a educação dos filhos 
* A importância do mercado de ações para a economia 
* Você poder ser um dos novos sócios dessas empresas 
 
 

          O Educar Família carrega os seguintes tópicos a serem estudados3: 

* Uma rápida passagem pela história do dinheiro 
* A moeda na economia 
* Noções sobre o SFN (Sistema Financeiro Nacional) 
* A família e o dinheiro 
* Planejando o futuro da família 
* Fazendo o orçamento familiar 
* No que posso investir? 
* A importância do mercado de ações para a economia 
* Como investir em ações 
 
 

          E o educar mulheres trabalha os seguintes pontos4: 

                                                            
2 Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos-financas-
pessoais.aspx?idioma=pt-br>. Acessado em 03 ago 2013. 
3 Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos-financas-
pessoais.aspx?idioma=pt-br>. Acessado em 03 ago 2013. 



* Você tem mais dinheiro do que imagina 
* Dinheiro na mão é vendaval 
* Como se livrar das dívidas 
* Para poupar, é só começar 
* A sedução do crédito 
* As taxas de juros 
* Seu futuro num tripé: Liquidez, Segurança, e Rentabilidade 
* Risco X Retorno 
 
 

           Todos os conteúdos programáticos caminham pela mesma senda: educação econômica. 

E a finalidade é propiciar, além de fazer a pessoa se tornar uma investidora, cuidados com a 

saúde econômica de seu patrimônio. E isto não é uma besteira ou uma realidade que foge as 

perspectivas do exercício de uma vida responsável. 

             O jornal O Globo noticiou em 27 de maio deste ano (2013) que  

As famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas quanto no fim do primeiro 
trimestre deste ano. De acordo com o Banco Central (BC), o índice de 
endividamento subiu de 43,79% para 43,99% em março. Isso significa que as 
famílias devem às instituições financeiras quase a metade do que ganham durante o 
ano. O endividamento chegou ao maior nível desde quando a autoridade monetária 
começou a registrar os dados, em 2005. Naquela época, as famílias tinham um 
endividamento de 18,39% da renda bruta anual. Para o economista-chefe do 
Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaya, o aumento do endividamento das 
famílias é um reflexo da facilitação de acesso ao crédito bancário no país. De 2005 
para cá, o volume dos empréstimos no país saltou de 28,1% para 54,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e serviços produzidos no país). No entanto, 
segundo o especialista, essa alta não deve continuar. Pelo menos, não no mesmo 
ritmo (VALENTE, 2013). 

 

 

              Este assunto é de preocupação não só no Brasil, mas em todo o mundo. Famílias 

endividadas travam a economia e se esta estiver travada outros aspectos da vida do cidadão 

começam também a estagnar-se. Um exemplo de enfrentamento do problema veio do 

Governo Português que mediante o secretário de Estado Adjunto do Desenvolvimento 

Regional, Almeida Henriques, montou um plano com medidas para conter o endividamento 

familiar onde, segundo o mesmo:  

Os bancos passarão a estar obrigados a avisar o consumidor sempre que este entre 
numa situação de sobreendividamento e, ao mesmo tempo, a apresentarem um 
plano de recuperação em consonância com esse mesmo consumidor (DN 
ECONOMIA,2012).  

            Com o endividamento as famílias se tornam reféns dos juros. No Brasil a política de 

concessão de crédito fez com que a inadimplência aumentasse visto que a maioria das famílias 

                                                                                                                                                                                    
4 Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/educacional/cursos/cursos-financas-
pessoais.aspx?idioma=pt-br>. Acessado em 03 ago 2013. 



não possui educação econômica. Sobre os juros é relevante destacar um estudo feito pela 

Federação do Comércio do Estado de São Paulo (2012, p. 17) que afirma: 

O que deve ser destacado neste estudo é a profunda transferência de recursos das 
famílias do consumo de produtos para fazer frente ao montante de juros que têm 
que pagar para obter seus empréstimos. São números impressionantes: em 2010, as 
famílias desembolsaram R$ 141,2 bilhões, em valores atualizados, apenas com 
pagamentos de juros. Em 2011, esse valor aumentou para R$ 183,5 bilhões. A 
dimensão desses gastos torna-se um forte limitador de uma expansão mais 
sustentada e expressiva do consumo das famílias, que poderia dar a segurança agora 
desejada pelas autoridades econômicas e evitar um contágio recessivo decorrente 
das crises atuais nas economias americana e europeia. 

              O ocidente é marcado pela busca e vivencia do consumo e esta realidade se 

assenhora da vida das famílias ocasionando, destarte, o endividamento. Várias são as causas 

desta como, por exemplo: a facilidade do crédito; instabilidade do mercado financeiro e no 

emprego; dentre outras. 

              As consequências do endividamento acarretam pesada carga para o exercício da vida. 

Algumas são: doença de cunho psicológico; sobrecarga de trabalho (onde as pessoas têm que 

procurar mais trabalho para custear a dívida); a penhora do carro, de objetos,etc.; aumento da 

criminalidade urbana; a inviabilidade de conseguir bens essenciais (como alimentos, remédios, 

etc).  

               O articulista do Estadão, Newton Campos, refletindo sobre o conteúdo da revista 

espanhola Capital fez as seguintes observações sobre o cenário de crise que assola aquele 

reino: 

Por aqui os espanhóis têm se perguntado muito sobre o que está errado em sua 
economia. Tudo estava indo tão bem, o país saltou de vigésima economia do 
mundo à oitava em apenas 20 anos. O que está acontecendo de errado? 

Alguns analistas acham que uma das possíveis respostas está na falta de educação 
empreendedora às crianças e aos adolescentes espanhóis. Cerca de 40% dos jovens 
ainda sonham ser funcionários públicos por aqui. Um sonho do passado, já que até 
mesmo os governos já estão demitindo milhares de pessoas (ou baixando seus 
salários). (...)  

Nesse recém-iniciado século XXI vamos precisar de mais pessoas repensando o 
sistema. E teremos que fazer isso pacificamente, pois as guerras já não dão mais os 
lucros nem geram os empregos que geravam antes. Nossas vidas não poderão 
continuar baseadas num sistema que requer o crescimento eterno para se manter. 

Mas se os nossos jovens não conhecerem os sistemas financeiros e suas falhas, não 
poderão propor melhoras. Deixemos de lado a culpa de ter que estudar sobre o 
capital e comecemos a derrubar esse tabu. Os jovens devem aprender a lidar com o 
dinheiro desde cedo, sob a pena de ficarem marginalizados no desenho do futuro 
do mundo (CAMPOS, 2012). 

                Por sinal, a chamada da revista Capital diz: “Aqui hay que empezar a empreender”. 

E o empreender, segundo Newton Campus, está em começar a ensinar as novas gerações a 



lidar com o dinheiro. Por isto, a educação financeira em nossos dias é uma realidade da qual a 

sociedade não pode fugir. A educação financeira propicia melhor qualidade de vida e faz o 

país crescer. Ela ensina que é possível fazer com que as pessoas adquiram a independência 

financeira, e esta é em nossa cultura tida como a pedra angular da vida. 

                Pelo contexto acima se percebe o quanto as referidas instituições são carregadas de 

exercícios de cidadania na qual podemos perceber pelo transcurso da disposição do material e 

das propostas de ensino livre divulgados na internet. 

 

                Outro site indicado pelo Canal de Ensino é do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro 

e Pequena Empresa (SEBRAE). O SEBRAE tem por missão “promover a competitividade e 

o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o 

empreendedorismo”, e, por visão de futuro, “ter excelência no desenvolvimento das micro e 

pequenas empresas contribuindo para a construção de um Brasil mais justo, competitivo e 

sustentável”5.  

                 Pelos teores operacionais acima se percebe a dinâmica cidadã do SEBRAE que não 

se claustra em uma busca egoísta de lucro, por sinal, justamente é sua tarefa desenvolver 

competências com vista à competitividade sustentável.  

                  A instituição tem o site EAD SEBRAE no qual disponibiliza cursos com o intuito 

de promover o empreendedorismo. Para aqueles que estão no desejo são oferecidos três 

cursos sob a temática Quero Empreender. Todo o conteúdo é apresentado de modo muito 

didático como: aprender a empreender; iniciando um pequeno e grande negócio e, por fim, 

Microempreendedor individual. Se por ventura o internauta já é um microempreendedor individual 

o site oferece uma modalidade de cursos para este também – e de forma muito didática. Caso 

o internauta já tenha uma microempresa outros cursos são ofertados. E o mesmo acontece 

para aquele que tem uma empresa de pequeno porte.                       O conteúdo do EAD 

SEBRAE está disponível no site: 

http://www.ead.sebrae.com.br/lista-de-cursos/ 

                  De modo semelhante ao SEBRAE encontramos o link do SENAR (Serviço 

Nacional de Apoio Rural) que, em sua apresentação, diz: 
                                                            
5 Disponível em <http://www.sebrae.com.br/uf/roraima/sebrae-rr/missao-visao-valores>. Acessado em: 23 jul 
2013. 



O portal EaD SENAR é uma iniciativa do SENAR e tem o intuito de contribuir 
com a formação e profissionalização das pessoas do meio rural e consequentemente 
aumentar a rentabilidade dos seus negócios e garantir a sustentabilidade do meio 
ambiente6.  

                     No mesmo caminho segue outros links como o da Fundação Bradesco, do 

Projeto Cidadania Digital, dentre outros.  

                     O Canal do Ensino disponibiliza links de cursos no exterior que são os 

promovidos pelas grandes universidades (Havard, Yale, MIT, NYU, dentre outras). Os sites 

têm muito em comum entre si como, por exemplo: os cursos são videoaulas gravadas; há lista 

com todos os vídeos organizados por departamentos (Física, Filosofia, Matemática, 

informática, etc); há breves currículos sobre os conferencistas. 

                      As videoaulas são no formato de conferências; geralmente no início o 

conferencista interage com os alunos do auditório fazendo com que o internauta se sinta 

interpelado. O conteúdo é de caráter de difusão científica. Os cursos não são amostra, são 

dados por inteiro, isto é, todas as aulas referentes ao curso são gravadas e disponibilizadas 

gratuitamente. Este projeto tem como um, dentre seus objetivos, repensar a educação.  

                        No Brasil estes cursos tem se divulgado e tomando sucesso. O grande 

problema é o da evasão tanto que, para isto, as universidades pensam em adequar a ideia e o 

material para a cultura e a língua portuguesa. Muitos dos cursos estão em inglês. O 

interessante desses cursos é que eles trazem a educação de alta qualidade disponível em 

grandes centros universitários para a periferia do mundo. Salman Khan afirma que a tradição 

dos diplomas perderão espaço e o que valerá são as competências desenvolvidas pelos alunos. 

Entretanto, o que se acredita é que com o passar do tempo os cursos terão certificados que 

serão cobrados7.   

                     No Brasil este projeto se encontra no site VEDUCA no seguinte endereço: 

http://www.veduca.com.br/ 

                       Na home o sentido do Veduca se encontra a seguinte informação: “Os melhores 

cursos universitários em Português. Acreditamos que o conhecimento deva estar ao alcance de 

                                                            
6 Disponível em <http://eadsenar.canaldoprodutor.com.br/o-que-e-a-ead-senar>. Acessado em: 23 jul 2013. 
 
7 Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,depois-de-sucesso-nos-eua-cursos-de-
universidades-de-ponta-chegam-ao-brasil,1058817,0.htm>. Acessado em: 23 jul 2013. 
 



qualquer pessoa que disponha a aprender”. Neste sentido a obra do Veduca parece, até aqui, 

andar na contramão do mercado de venda do conhecimento.  

5. Os cursos de teologia livre 

 

                        No busca do Google ao digitar cursos gratuitos um dos que mais aparece é o 

de teologia. A quantidade me levou a observar de modo mais próximo o ofertado. 

Os cursos têm como proposta a divulgação do conteúdo estritamente religiosa. As Igrejas 

evangélicas, pentecostais e neopentecostais disponibilizam este tipo de oferta.  Não encontrei 

a presença de sites católicos com tal propósito. 

                  A organização dos cursos segue o modelo de ensino a distância convencional: 

plataforma, impressão de apostila, estudo individualizado (sem tutoria)... Quando os cursos 

são oferecidos pelas chamadas “faculdades teológicas” (que não possuem credenciamento 

pelo Ministério da Educação) estes servem como uma introdução que pode ser aproveitado 

para os outros níveis de estudos (como o nível médio, o de bacharel, etc). Estas “faculdades” 

chegam a oferecer de mestrado, doutorado e pós-doutorado (todos livres). Observo que no 

Facebook há sempre a presença de pessoas que mostram suas fotos de “formatura” em “PHD 

em Teologia”. As instituições informam ao internauta que a oferta não tem valor legal. É o 

caso dos cursos disponibilizados pela Faculdade de Educação Teológica Fama – sediada na 

Avenida Paulista (Capital de São Paulo)8.  

                     Os cursos teológicos estão voltados para objetivos intra murus, ou seja, o foco é a 

comunidade eclesial e o aprimoramento espiritual do aluno. É o que se vê, por exemplo, no 

site da Faeteo (Faculdade de Teologia – em Uberlândia, Minas Gerais).  

A FAETEO é uma entidade cristã evangélica de prestação de serviços na área de 
educação teológica para o Reino e o Corpo de Cristo e almeja auxiliar o ministério 
cristão na sua diversidade; dentro do padrão estabelecido na Bíblia Sagrada. A 
FAETEO  tem por objetivo formar e preparar pessoas para o exercício do 
ministério cristão contribuindo também para o enlevo espiritual de cada um dos 
discentes9. 

                                                            
8 Disponível em <http://www.fatefama.com.br/cursodeteologia-gratis.php>. Acessado em: 23 jul 2013. 
 
9 Disponível em <http://www.faeteo.com.br/>. Acessado em: 23 jul 2013. 
 



                        O objetivo dos cursos é de caráter proselitista, quer fomentar a cultura 

teológica com vista a difundir o “reino dos céus”. A pesquisa de Ricardo Mariano aponta para 

uma característica na Igreja Universal do Reino de Deus e que é reflexo nos cursos de teologia 

que estão disponibilizado na rede. 

Seguindo a tradição leiga do pentecostalismo, os pastores da Universal não possuem 
formação em seminários ou faculdades de teologia. A igreja, que por vários anos 
manteve, no Rio de Janeiro, a Faculdade Teológica Universal do Reino de Deus 
(Faturd), que oferecia curso básico (três anos) e de bacharelado em teologia (quatro 
anos), desistiu de promover formação teológica aos pastores quando percebeu que 
isso, além de gastar inutilmente seu tempo, tenderia a diminuir seu fervor e 
distanciá-los das demandas imediatas dos fieis. Em segundo lugar, criou o Instituto 
Bíblico da Universal, que oferece cursos de frequência não obrigatória e duração de 
seis meses, cujas lições, de fácil e rápido aprendizado, destinam-se inteiramente à 
aplicação prática do trabalho pastoral (MARIANO, 2000, p. 63).  

                       No entanto, no tangente a questão da presença da cidadania segundo o modelo 

ocidental laico que abordo neste trabalho, o perfil dos cursos proselitistas não se encaixam 

visto que o respeito para com o diferente geralmente é menosprezado bem como a autonomia 

da pessoa frente as possibilidades de escolha. Ao mesmo tempo as práticas de convívio das 

igrejas também fogem ao pensado por dinâmica cidadã conforme formulada pelo INCID, é o 

que vemos acenado em um artigo de Mariano (2004, p. 124) 

Daí seus cultos basearem-se na oferta especializada de serviços mágico-religiosos, 
de cunho terapêutico e taumatúrgico, centrados em promessas de concessão divina 
de prosperidade material, cura física e emocional e de resolução de problemas 
familiares, afetivos, amorosos e de sociabilidade. Oferta sob medida para atender a 
demandas de quem crê que pode se dar bem nesta vida e neste mundo recorrendo a 
instituições intermediárias de forças sobrenaturais. Com tal estratégia, empregada 
também nos evangelismos pessoal e eletrônico, atraem e convertem 
majoritariamente indivíduos dos estratos pobres da população, muitos deles 
carentes e em crise pessoal, geralmente mais vulneráveis a esse tipo de prédica. Não 
obstante o apelo sistemático à oferta de soluções mágicas configure uma prática 
usual nas religiões populares no Brasil, observa-se que, no caso neopentecostal, tal 
procedimento, diferentemente do que ocorre no catolicismo popular, por exemplo, 
é orquestrado pelas lideranças eclesiásticas e posto em ação nos cultos oficiais e por 
meio do evangelismo eletrônico. 

                     Falta, no contexto das práticas das Igrejas, a cidadania ativa visto que os 
participantes bem como a liderança buscam uma intervenção divina para todo e qualquer 
problema social e não atentam para as mudanças que caberia a eles serem os protagonistas. A 
cidadania não pode ser medida em meio a situações como esta.  

 

 

6. Wikipédia, Yahoo Perguntas e Blogs  
 



                         Além dos modelos virtuais abordados merece destaque a Wikipédia (conhecida 

por Wiki) que é um projeto de difusão de conhecimento gratuito ao extremo. Digo ao 

extremo porque o usuário pode dispor do conteúdo de modo livre – inclusive para 

comercializar desde que cite a fonte. 

                        A produção da Wikipédia se dá com base no voluntariado, isto é, os usuários 

lançam links e qualquer pessoa pode aperfeiçoar, avaliar e mudar o verbete em questão10. 

 

                    A Wikipédia se mantém graças à contribuição dos usuários. Vez por outra a 

direção faz campanhas para manter o site no ar. É comum no Brasil professores universitários 

maldizerem o projeto afirmando que o conteúdo é duvidoso. Acham que conteúdo que se 

preze só pode vir de livros e de autores conhecidos. Na verdade, este tipo de posicionamento 

está na contramão da produção do conhecimento da atualidade. A insatisfação é, de fato, 

motivada por preconceito. Haja vista que a cultura universitária americana armazena toda a 

sua produção em plataformas digitais. 

                    Acrescentei em minha busca o site Yahoo!Respostas11. O Yahoo disponibiliza um 

espaço no qual o internauta pode postar uma pergunta e outros internautas que conhecem o 

recurso postam suas perguntas. A motivação dos internautas é dada em um clima de 

voluntariado visto que respondem em meio à gratuidade. Assim como no Wikipédia o 

internauta faz uma avaliação das resposta apontando para a melhor. Diferente da Wiki o 

Yahoo!Respostas não exclui ou aprimora o conteúdo, deixa-os todos a vista com a indicação da 

resposta que mais satisfez aquele que produziu a pergunta. 

                      O Yahoo!Respostas é um trabalho de cidadania, assim podemos pensar, visto que 

as pessoas interagem unicamente com vista a partilhar o conhecimento de modo gratuito. A 

relevância deste processo (tanto de produção de perguntas quanto de respostas) revela a 

interface dos internautas em colaborar com as necessidades de outros internautas. 

                        Outra forma de exercício da cidadania que percebi ao manusear o conteúdo na 

internet são os blogs. Isto porque eles são hoje um dos símbolos da liberdade, do 

                                                            
10 Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal>. Acessado 
em: 23 jul 2013. 
 
11 Disponível em <http://br.answers.yahoo.com/>. Acessado em: 23 jul 2013. 
 



conhecimento que é processado de modo a possibilitar que o internauta o confronte com 

outros. Isto se deve ao fato dos blogs disseminarem informações e estas, gratuitamente, serem 

compartilhadas.  

                   Os blogs tem sido uma importante ferramenta para o fomento da discussão 

política, do processo de ensino-aprendizagem, e do webjornalismo (AMARAL, RECUERO, 

MONTARDO, 2009). 

                   Os blogs difundem todo tipo de conhecimento. Nos blogs, muitas das vezes 

trabalham jornalistas que 

São intermediários no processo de transmissão das mensagens, 
selecionandoas, formatandoas, enquadrandoas. Os comentaristas e 
colunistas avançam ainda mais nessa intermediação, uma vez que não lhes 
cabe apenas mostrar ou relatar os acontecimentos, mas sim analisálos, 
interpretálos (ESCOBAR, 2009, p. 231). 

                     Entretanto, vale lembrar Castells que ao se referir a produção da informação, na 

era das redes sociais, a mesma é feita em sentido de autocomunicação. Isto é: 

É autocomunicação porque a produção da mensagem é decidida de modo 
autônomo pelo remetente, a designação do receptor é autodirecionada e a 
recuperação de mensagens das redes de comunicação é autosselecionada. A 
comunicação de massa baseia-se em redes horizontais de comunicação interativa 
que, geralmente, são difíceis de controlar por parte de governos ou empresas. Além 
disso, a comunicação digital é multimodal e permite a referência constante a um 
hipertexto global de informações cujos componentes podem ser remixados pelo 
ator comunicativo segundo projetos de comunicação específicos. A 
autocomunicação de massa fornece a plataforma tecnológica para a construção da 
autonomia do ator social, seja ele individual ou coletivo, em relação às instituições 
da sociedade (CASTELLS, 2013, p. 15).  

                    Por esta via, a questão do que oferta os blogs e seu poder de influência pode ser 

confrontado, pelo internauta, com outros blogs. A autocomunicação é um fator de uma 

cidadania ativa, onde as pessoas (com base em valores e reflexão) escolhem o que e como ler. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

                    A postagem de cursos gratuitos na internet dinamizados com base no 

voluntariado revela que este é um trabalho cidadão que vai além da noção clássica de cidadania 

como conjunto de direitos e deveres dos cidadãos para com a sociedade. Isto devido 

justamente à peculiaridade da gratuidade. 



                   Diante da proposta de saber como que os cursos gratuitos na internet manifestam 

a presença da cidadania e do voluntariado constatamos uma dinâmica muito variada. 

                  Ao analisar os cursos gratuitos divulgado na internet brasileira percebe-se que há 

uma preocupação cidadã por parte de instituições e empresas que, dentro de suas 

especialidades, oferecem cursos que, de modo didático, possam auxiliar as pessoas a gerirem 

suas vidas em variadas instâncias sociais.  

                    Percebi e constatei também que igrejas oferecem cursos gratuitos com intuito 

proselitista e que o conteúdo não caminha com vista a dialogar com a diversidade presente na 

sociedade, mas que tem como intuito restrito oferecer orientações para a vida privada dos 

fiéis.  

                     Constatei também que, como no caso do Wikipédia, o conteúdo educativo na 

rede é permeado de flexibilidade, onde os internautas processam e alteram o então 

disponibilizado. Mostrando o avanço do teor democrático que a rede educação na rede pode 

oferecer.  

        Em suma: as concepções de cidadania e o movimento de voluntariado na rede 

constrói projetos educativos (cursos gratuitos) com vista a ajudar as pessoas em seus percalços 

de aprendizagem. A construção se dá por meio do campo de interesse e do conhecimento 

daqueles que se propõe em ajudar. . 
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Resumo  

A proposta do artigo foi analisar o plano de aula da disciplina “Leitura e Produção Textual”. A 
disciplina é ofertada no curso de Administração pela Universidade Nove de Julho, em modalidade 
presencial e a  nível de graduação. Através da análise do plano de aula e aplicação de um questionário, 
foi possível mensurar quantitativa e qualitativamente alguns resultados em relação à disciplina. A partir 
dos resultados, foi possível reconhecer pontos positivos e negativos presentes no plano de aula, assim 
como sinalizar para possíveis melhorias. De maneira geral, o plano de aula e a disciplina apresentaram-
se de maneira objetiva e transparente, apresentando importantes pontos como objetivos, conteúdo 
tratado em aula, bibliografia além da disciplina obter bom desempenho perante avaliação dos alunos 
entrevistados. 

Palavras chave: Análise de Plano de Aula, Disciplina Leitura e Produção Textual, Universidade Nove 
de Julho. 

 

Abstract  

The purpose of the article was to analyze the lesson plan of discipline "Reading and Textual 
Production". The course is offered in the course of administration by Nove de Julho University, in the 
face modality undergraduate level. Through analysis of the lesson and plan a questionnaire, it was 
possible to measure quantitatively and qualitatively some results. From the results, it was possible to 
recognize strengths and weaknesses present in the lesson plan, as well as flagging for possible 
improvements. Overall, the lesson plan and the discipline is presented in an objective and transparent 
manner, presenting important points as objectives, content covered in class, bibliography beyond the 
discipline to get good performance review before the interviewed students.  

Keywords: Analysis of Lesson Plan, Discipline Reading and Textual Production, University Nove of 
July. 

 

 

 

 

1 Introdução 

 

             A educação no Brasil atravessa um período de significativas mudanças. Refletir acerca 

dessas transformações, de seu alcance e das suas influências sobre as concepções, qualidade e 

práticas pedagógicas implantadas pelo segmento dos docentes, em todos os níveis da educação 



não é das tarefas mais simples, tendo em vista as diferentes conjunturas como qualidade, 

metodologias de ensino, pesquisa entre outros. 

            Uma forma de avaliar a qualidade no ensino, é analisar o plano de aula onde 

importantes elementos podem ser mensurados. Através da análise de elementos como 

conteúdo programático, objetivo da disciplina, metodologia proposta, relação com os demais 

conteúdos e disciplinas presentes no curso, são importantes indicativos acerca da qualidade.                   

            O plano de ensino representa o trabalho de previsão de todas as atividades de uma 

determinada disciplina desenvolvida durante um curso. Essa previsão pode ser anual, mensal 

ou semanal, conforme a duração do curso. De acordo com a literatura, o plano de ensino deve 

ser elaborado de forma conjunta com as pessoas envolvidas no processo de ensino- 

aprendizagem, na intenção de garantir melhores resultados (VALE, 1995). 

            Segundo Luckesi (1994, p. 48), para que bons resultados sejam obtidos, o tripé 

qualidade, excelência e competência se constituem como fatores essenciais para qualquer 

empreendimento, e na educação, tais noções adquirem ainda maior importância. 

             Embora não exista uma única maneira para a construção do plano de ensino, é 

recomendável que o mesmo possua elementos importantes como: objetivos, conteúdos, 

bibliografia, estratégias, formas de avaliação entre outros. Cada professor poderá organizar o 

seu plano de aula, pois não há um esquema rígido, já que existem diferenças e particularidades 

para cada contexto, no entanto, o fundamental é não esquecer que independente da ação 

pedagógica, ela necessita de um mínimo de preparo (LIBÂNEO, 1994). 

             As diferentes maneiras de organizar o plano de ensino assegura maior flexibilidade e 

maiores chances de êxito já que possibilita ajustes de acordo com cada realidade em sala de 

aula. A ação pedagógica atenua a visão simplista e reducionista em relação à educação, e 

contribui para a visão sistêmica de todo o processo educacional (SAVIANI, 1996, p. 16).  

              Sendo assim, a realização do artigo encontra a sua justificativa dada a importância e 

necessidade de se analisar o plano de aula, na intenção de melhorar pontos deficitários e 

propor sugestões de maneira a nortear novas expectativas no processo de ensino–

aprendizagem. 

 

 



2 Objetivo 

              O presente estudo tem por objetivo analisar o plano de aula da disciplina leitura e 

produção textual presente no curso de Administração da Universidade Nove de Julho, no que 

tange aos aspectos metodológicos, conteúdo tratado, forma de avaliação e satisfação do aluno. 

             O objetivo específico é mensurar a satisfação dos alunos em relação à disciplina 

leitura e produção textual.  

3 Materiais e Métodos  

 

             A execução do trabalho está embasada em duas partes. Inicialmente uma busca na 

literatura para contextualizar o assunto e análise do plano da disciplina leitura e produção 

textual. A segunda parte é composta pela aplicação de um questionário com os alunos, para 

mensurar  a percepção dos alunos em relação à disciplina. 

4 Contextualização 

 

         4.1 Universidade Nove de Julho 

 

             A Universidade Nove de Julho é uma instituição privada que surgiu no cenário 

educacional há mais de 50 anos, e hoje dispõe de cinco campus na cidade de São Paulo 

(Vergueiro, Vila Maria, Barra Funda, Vila Prudente e Santo Amaro). Com um corpo docente 

de aproximadamente 3000 professores e um número de alunos que beira 180.000, a instituição 

oferta cursos de Graduação e Tecnológicos nas mais diversas áreas de conhecimento, na 

modalidade presencial e à distância, além de cursos de extensão e Master Business 

Administration (MBA). A instituição dispõe de programas de Pós Graduação nas modalidades 

Lato Senso e Stricto Senso para Mestrado e Doutorado. 

             Os diversos cursos estão distribuídos entre as ciências humanas, exatas, biológicas, 

tecnologia e gestão. Recentemente a instituição teve autorização para oferecer o curso de 

medicina.  Ainda segundo informações do site, todos os cursos possuem reconhecimento do 

Ministério da Educação (MEC). 

 



        4.2 Leitura e Produção Textual 

             A disciplina leitura e produção textual está inserida dentro do curso de administração, 

possui carga horária de 80 horas, ausência de pré-requisitos e ministrada no primeiro semestre 

do primeiro ano do curso como disciplina obrigatória. Como exigência da instituição de 

ensino, o docente deve ser formado em letras- português e especialista em letras e/ou 

administração, com formação mínima de especialista.  

             Objetiva-se com a disciplina, desenvolver no discente a capacidade para a utilização 

da linguagem escrita e falada, aprimorar habilidades quanto à leitura, interpretação e produção 

de gêneros acadêmicos e da área de administração. Porém, os objetivos não se restringem 

apenas aos aspectos técnicos, já que prima pelo desenvolvimento e a autonomia do aluno por 

meio de motivação e educar para a cidadania. Esse pensamento vai ao encontro com a 

corrente emancipatória presente na Educação.    

              Ainda de acordo com o plano de aula da disciplina, os conteúdos a serem tratados 

versam desde a iniciação à metodologia científica, novo guia ortográfico e tópicos voltados 

para a administração. A metodologia de ensino está pautada em aulas expositivas, exercícios  e 

atividades em sala de aula. Em cada aula ministrada, existem habilidades e competências a 

serem desenvolvidos, assim como uma bibliografia básica, complementar e suplementar 

baseada em artigos, capítulos de livros e buscas em sites.    

              Embora faça menção à habilidades e competências, não fica clara a distinção entre os 

mesmos, sendo considerado como habilidades a serem desenvolvidas: redigir textos no gênero 

exigido, respeitando estruturas de coesão e coerência, empregar de maneira correta os recursos 

linguísticos para uma comunicação eficiente, conhecer e empregar as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), entre outros. Não há especificações para habilidades. 

             Talvez a não clareza na diferenciação entre habilidades e competências seja o reflexo 

de alguns estudos presentes na literatura em que diferentes autores discorrem sobre a 

dificuldades em definir habilidades e competências no contexto educacional, tanto 

relacionados aos alunos como em relação aos docentes (ROSAS, 1995, p. 122; PAIVA, 2007; 

PERRENOUD, 2000, p. 14). 

            . Quanto ao método de avaliação, o sistema é baseado em três notas. Cada nota é 

composta por dois instrumentos, uma avaliação dissertativa e uma atividade, ambos realizados 

presencialmente. As notas de cada instrumento de avaliação serão representados 



numericamente em uma escala de zero a dez. E por fim, mas não menos importante, o plano 

contém uma ementa, que nada mais é do que um breve resumo dos objetivos já expostos 

antes. 

 

5 Resultados e discussão   

              Foi aplicado um questionário com uma turma de 60 alunos, porém no dia apenas 47 

estavam presentes. No intuito de proporcionar melhor visualização dos resultados obtidos 

com os questionários, foram plotados gráficos para cada questão.  

                                                   Gênero 

 

                Gráfico 1 

Distribuição harmoniosa entre os gêneros 

 

 

                                                Faixa Etária   
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             Gráfico 2 

                      Caráter predominantemente jovem dos alunos que cursam  

          a disciplina. 

                                         Estudou o ensino médio 

 

              Gráfico 3 

        A grande maioria dos estudantes é oriunda da rede pública, possivelmente    beneficiados 
por programas sociais como o Programa universidade para todos (PROUNI ). 

 

                                    Já concluiu alguma graduação 

 

      Gráfico 4 

        Conforme ilustrado, são poucos os alunos que já possuem uma primeira graduação. Esse 
resultado já era esperado uma vez que a faixa etária dos alunos é predominantemente de 
alunos na faixa dos 20 anos. 
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                      Qual o fator decisivo para a escolha do curso? 

 

 

       Gráfico 5 

Os principais fatores para a escolha do curso foram o gosto e por já      trabalhar na área. Os 
outros motivos são: indicação, localização e amigos.  

 

 

          Consegue perceber a importância da disciplina dentro do curso? 

 

 

      Gráfico 6 
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De forma quase que unânime, os alunos reconhecem a importância da disciplina dentro do 
curso. É um ponto importante, já que temos a tendência de nos dedicarmos e irmos bem em 
algo que acreditamos.   

 

                Considera o conteúdo exposto na disciplina satisfatório? 

 

 

           Gráfico 7 

            Mais um indicador positivo em relação à disciplina. O conteúdo é um fator de alta 
relevância, já que vai direcionar o aprofundamento do conhecimento dentro da disciplina e 
nortear os princípios teóricos. 

                                     Forma de avaliação da disciplina 

          

         Gráfico 8 
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          Apenas um aluno discorda do método de avaliação, grande aceitação        por parte dos 
demais. Embora possua alta aceitação, o professor da disciplina possui ressalvas quanto ao 
método de avaliação, já que é imposto pela instituição de ensino de maneira arbitrária. 

 

Qual a importância do professor dentro da disciplina analisada 

 

       Gráfico 9 

        A avaliação do professor também se deu de maneira satisfatória. Podemos presumir que 
o professor possui comprometimento, boa didática e metodologia de ensino, já que esses 
elementos são constantemente lembrados na hora de avaliar o professor.  

 

Em uma escala de 0 a 10 qual nota você dar para a disciplina 

 

   Gráfico 10 
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Mais uma vez é bem avaliada, com alta porcentagem satisfatória. Esse índice nos indica que 
existe uma boa relação entre o aluno e a disciplina, e quando pensamos na disciplina, deve ser 
lembrada não como algo isolado, mas sim os diversos mecanismos, ferramentas, propostas 
entre outros elementos que direto ou indiretamente estão ligados. 

 

                 5.1 Sugestões para o plano de aula 

           De forma geral o plano de aula apresentou-se de maneira clara e atende pontos 

importantes como o conteúdo tratado em sala, objetivos da disciplina, apresenta bibliografia 

entre outros. O conteúdo é apresentado seguindo um raciocínio lógico em que é percebido de 

acordo com a análise da disciplina uma maior problematização do conteúdo no decorrer das 

aulas, algo perfeitamente aceitável, uma vez que faz parte do processo de aprendizagem partir 

do simples para níveis mais avançados. 

            Outro ponto positivo, é a abordagem da metodologia científica em que familiariza o 

aluno com as normas ABNT, com um possível estímulo à produção cientifica e ajuda certa 

para os trabalhos ao longo do curso, assim como a monografia de conclusão do mesmo.  

           Como aspecto negativo, não existe a contextualização da disciplina dentro do curso 

logo, não fica explícito a sinergia com as demais disciplinas, constituindo como um agravante 

para a visão sistêmica dentro do curso. O número de vagas é um dado que não é apresentado, 

essa informação possui um grande diferencial, já que a dinâmica de sala, ritmo de aula e 

atividades são geralmente construídos a partir do tamanho da turma. No sistema de avaliação, 

não está exposto os pesos atribuídos para cada instrumento. Presumi-se que ambos possuam 

pesos iguais, mas não há essa informação.   

            Outro ponto negativo, é o uso errôneo do termo transdisciplinar na classificação de 

uma atividade. A atividade é considerada transdiciplinar porque envolve especialmente 

inovação e criatividade. Ora, em que medida inovação e criatividade são inerentes apenas a 

uma abordagem transdiciplinar. Seria de grande valia se de fato houvesse essa conversa entre 

as diferentes áreas, já que a tendência atual são os estudos pautados por áreas distintas do 

conhecimento.       

               As sugestões para uma possível melhoria da disciplina são: condensar as bibliografias 

básica, complementar e suplementar, já que muitas vezes os alunos se atem apenas a 

bibliografia básica. Ainda em relação à bibliografia, diversificar as literaturas entre português e 

inglês, primeiro em razão da importância do inglês independente da área, segundo por se tratar 



de uma disciplina que prima pela leitura e escrita, nada mais oportuno do que incentivar outra 

língua. 

              Ainda como sugestão, a realização de seminários, se constituindo como outra forma 

de avaliação e uma nova ferramenta de ensino, não se atendo apenas ao método tradicional de 

aula expositiva. Além do já citado, o aluno tem a oportunidade de exercitar o papel de agente 

ativo, e dentro dessa perspectiva estimular a linguagem falada. 

             Em conversa com o professor da disciplina, ele expõe o seu ponto de vista sobre 

alguns aspectos. Considera o método de avaliação engessado, já que o professor não possui 

autonomia para fazer mudanças de acordo com o ritmo e desempenho da turma ao longo do 

semestre. Acha pertinente a disciplina ser oferecida no primeiro ano da faculdade, no entanto, 

reclama do enorme despreparo dos alunos quanto à leitura, escrita e entendimento de texto. 

            Outros pontos apresentados pelo docente é a deficiência de aparato  tecnológico 

como a presença de data show permanente o que otimizaria as aulas expositivas. Ainda como 

agravante, cita o grande número de aluno por sala, interferindo no bom andamento da aula, 

além de dificultar a percepção por parte do professor, as falhas e limitações do aluno. E 

finaliza  dizendo que também é importante que os alunos sejam avaliados pelos professores, 

assim poderiam encontrar pontos em comum para um melhor processo de ensino-

aprendizagem. 

              

6 Conclusão 

            De fato a literatura aponta para a necessidade e importância de um plano de aula para 

nortear uma disciplina. Mediante a análise do plano de aula e aplicação do questionário na 

disciplina Leitura e Produção Textual é possível tecer as principais conclusões. 

              O plano de aula explicita importantes pontos como objetivos, conteúdo tratado e 

sugestão de bibliografia. O conteúdo se apresenta de maneira cronológica no sentido de um 

maior aprofundamento teórico e prático no decorrer das aulas, e vai além, contribui para a 

inserção do discente ao método científico, sendo considerado um importante ponto, haja visto 

a necessidade para a realização de trabalhos futuros. 



             A metodologia de ensino está baseada principalmente no método expositivo, talvez a 

inclusão de seminários, uma nova ferramenta de avaliação e a oportunidade dos alunos em 

desenvolver a linguagem falada. 

             A avaliação da disciplina por parte dos alunos se apresentou de maneira satisfatória 

em todos os quesitos avaliados. Reconhecem a importância do professor dentro da disciplina, 

assim como a importância da disciplina dentro do curso. E por último, as considerações por 

parte do professor se fazem muito oportuna, e levanta importantes pontos como o formato 

compulsório no método de avaliação, deficiência no aparato tecnológico e as deficiências na 

escrita e leitura dos ingressantes no curso.    
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RESUMO  

O artigo aborda a educação cooperativa no Brasil, sua efetividade, instituições e aspectos legais. A 
pesquisa sobre a produção cooperativista no Brasil evidencia a necessidade de uma educação 
cooperativa para a qual parece que a concepção de John Dewey pode contribuir. O objetivo do artigo é 
iniciar uma verificação sobre esta contribuição teórica, explicitando confluências teóricas entre a 
educação cooperativa e a educação professada por Dewey, a cooperação como movimento sócio-
produtivo e a cooperação no seio do processo educativo, visando, em última análise, qualificar a 
concepção político-pedagógica da Educação Cooperativa. 
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ABSTRACT  

This article approaches the cooperative education in Brazil, its effectiveness, institutions and legal 
aspects. The research on the cooperative production in Brazil highlights the need of a cooperative 
education for which it seems that the conception of John Dewey can contribute. The objective of the 
article is to initiate a check on this theoretical contribution, explaining theoretical confluences between 
cooperative education and the education professed by Dewey, the cooperation as a socio-productive 
movement and the cooperation within the educational process, aiming, in the final analysis, qualifying 
the political pedagogical conception of the Cooperative Education. 
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1. A Educação Cooperativa 

 

A educação cooperativa é tida como um dos pilares fundamentais de sustentação do 

cooperativismo, não se limitando somente à preparação técnica de pessoas sem, no entanto, 

excluí-la posto que o empreendimento cooperativista inserir-se na competitividade 

empresarial. Mais além do preparo técnico de seus educandos, a educação cooperativa avança 

também, no sentido de congregar as pessoas em torno do movimento cooperativista, 

motivando-as e, consequentemente, efetivando a participação democrática de todos, focando 

na construção do “saber cooperar” (SCHNEIDER, 2003; BAIOTO, 2008). 

Pretende-se mudar o comportamento do agente da cooperação, no sentido de 
transformar o perfil do associado desinformado, desestimulado, desinteressado, não 
participativo, individualista, competitivo, para um perfil de associado bem 
informado, solidário, motivado e participativo (SCHNEIDER, 2003, p. 13 e 14). 



 

A educação cooperativa pressupõe a coesão e difusão doutrinária e filosófica da 

cooperação. Possui papel destacado na proposição e instrumentalização de novos sujeitos 

sociais capazes de pensar, apreender e empreender de forma cooperativa: 

A educação e a capacitação são indispensáveis em qualquer instituição, mas nas 
cooperativas elas são questão de sobrevivência. Sem essas atividades, as 
cooperativas são desvirtuadas ou até absorvidas pelo sistema socioeconômico e pelo 
processo social dominante que é a concorrência e o conflito (SCHNEIDER, 2003, 
p. 13). 

 

Os membros fundadores da reconhecida Society of Equitable Pioneers (Pioneiros de 

Rochdale) elegeram, por ocasião da fundação, entre os princípios fundamentais, a “sétima 

regra”: “desenvolvimento da educação cooperativa dos sócios” (PINHO, 2003, p. 137), 

mantida e valorizada historicamente pela ACIi, até os dias atuais 

essa regra, estabelecida pela “lei Primeira” do Cooperativismo, ou Estatuto da 
Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, vem sendo mantida há mais de um 
século e meio. Aliás, logo no início do funcionamento da Sociedade, quando os 
Pioneiros fizeram alguns acertos estatutários, nos anos de 1845 e 1854, para adequá-
los à prática – mantiveram a regra de educação dos membros. Em seguida, esse 
“princípio” tem sido valorizado pela ACI (Aliança Cooperativa Internacional), 
desde sua fundação em Londres, em 1895, para “continuar a obra dos Pioneiros de 
Rochdale” (PINHO, 2003, p. 137) 

 

Mesmo com alterações efetivadas sobre os princípios, desde Rochdale, o 

reconhecimento e valorização da educação cooperativa, como princípio fundamental no 

Brasil, na prática se apresenta descontínua e assistemática (PINHO, 2003). A própria criação 

do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP)ii se deu e se mantém 

através da Medida Provisória nº 1.715 iii , de 03 de setembro 1998, e suas reedições 

subsequentes. Mais recentemente, o regulamento do SESCOOP iv  o caracteriza como 

instituição operacional da educação cooperativa no âmbito da Organização das Cooperativas do 

Brasil (OCB)v para “o ensino de formação profissional e a promoção social dos trabalhadores e 

dos cooperados, em todo o território nacional” (PINHO, 2003, p. 140). A OCB tem suas 

competências contempladas na Lei nº 5.764/1971 que orienta as cooperativas a constituírem 

os fundos, um dos quais é o FATES (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social) 

previsto no artigo 28, inciso II: 



Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de 
assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos 
empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das 
sobras líquidas apuradas no exercício. 

 

A Constituição Federal de 1988 privilegia, no seu Art. 74, § 2º, o cooperativismo: “A lei 

apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo”. Do que, a partir de, 

então, o cabedal jurídico subalterno à carta magna, atinente ao campo sócio-produtivo em 

questão, passa a favorecer e construir as linhas constitutivas e operativas do setor.  

Essas informações dão conta da história fragmentada do sistema cooperativo de 

produção. Considerando também que a Educação Cooperativa se inspira 

em experiências pedagógicas isoladas, levadas a efeito por humanistas a partir do 
século XV, o movimento de renovação pedagógica, denominado como movimento 
das “escolas novas”, adquiriu força e disseminou-se pela Europa e América 
principalmente no século XX (GABBI, 2001, p. 19). 

 

Do que se pode depreender que há uma educação cooperativa que demanda pela 

superação da fragmentação do saber: 

Agricultores familiares cooperados estão a demandar uma formação cooperativa 
que corresponda as suas necessidades de organização do trabalho e que não 
encontram na educação escolar. Penso que seja necessário rever o modelo de escola 
que centra o trabalho pedagógico na formação do indivíduo possessivo e 
competitivo, que reproduz a separação entre quem pensa e quem faz, que se 
sustenta sobre uma organização fragmentada do conhecimento, dificultando 
compreender a educação como uma totalidade, ou seja, nas suas relações com a 
produção/reprodução da sociedade (RIBEIRO, 2004, p. 169). 

 

Assim a Educação Cooperativa parece propícia à contribuição pedagógica de Dewey. 

 

2 John Dewey e a Educação Cooperativa 

O cotidiano, o trabalho do dia-a-dia, a autonomia e as relações sociais e laborais dos 

educandos, pressupostos fundamentais da Educação Cooperativa, encontram apoio no 

incentivo à responsabilidade e à liberdade dos indivíduos no pensamento de Dewey, 

exatamente pela sua indisposição à especulação e ao luxo da filosofia não empírica: 



A mais séria denúncia a ser apresentada contra as filosofias não-empíricas é a de 
terem lançado uma nuvem sobre as coisas da experiência ordinária. Não se 
contentaram em retificá-la. Desacreditaram-na indiscriminadamente. Dirigindo 
calúnias contra as coisas da experiência comum, as coisas da ação, dos sentimentos 
e do intercurso social fizeram algo pior do que deixar de dar-lhes o 
encaminhamento inteligente de que necessitam tanto. O fato não seria importante 
se a filosofia houvesse sido reservada como um luxo de uns poucos pensadores. 
Suportamos muitos luxos. [...] [...] Não posso calcular quanto do cinismo, da 
indiferença e do pessimismo em voga é devido a essas causas, pelo desvio da 
inteligência a que conduziram (DEWEY, 1980, p. 27). 

 

Dewey procurou outras vias que aproximassem o pensamento filosófico dos 

problemas práticos da vida. Assim, qual a confluência teórica entre a educação cooperativa e a 

educação professada por Dewey? Entre a cooperação como movimento e a cooperação no 

seio do processo educativo? Para responder a estas questões parece adequado correlacionar o 

modelo de conduta sócio-prático que Dewey utiliza para consubstanciar seus argumentos 

teóricos sobre educação: 

O ruído de um apito é um evento particular existencial numericamente separado, 
com sua própria posição espacial e temporal peculiar. Isto não pode ser dito da 
regra ou método de interação social cooperativa que é por ele manifestada e tornada 
efetiva. Um modo contínuo de ação organizada não é uma existência particular, e, 
portanto, não é uma existência física ou psíquica. [...] Mas nenhum desses incidentes 
nem o conjunto de todos eles formam a essência ou o significado ulterior do som 
do apito; são qualificações de uma organização mais segura da atividade humana 
que, como uma consequência de uma ordem legal encarnada no som do apito, 
constitui sua significação (1980, p. 47). 

 

O aceite de comando de um apito por todos traduz-se – depreende-se – em ato 

cooperativo individual e também coletivo necessário à organização das atividades humanas. 

Entretanto a 

linguagem, sendo o instrumento dos instrumentos, é a fonte da qual emana toda 
significação. Pois as outras instrumentalidades e agências, as coisas comumente 
pensadas como utensílios, instrumentos e ferramentas, apenas podem originar-se e 
desenvolver-se em grupos sociais tornados possíveis pela linguagem (DEWEY, 
1980, p. 41). 

 

Frantz (2001), neste sentido, garante que o saber emerge e é construído da e na 

cooperação entre os indivíduos no campo educativo, através dos processos de comunicação 

emergentes dentro desse mesmo campo, produzindo integração e interação sociais. Isto 

reforça e legitima os argumentos de Dewey, oriundos do exemplo do apito. Percebe-se, então, 



que para haver o desenvolvimento de ações cooperativas necessita-se de educação. Schneider 

concorda, afirmando que os indivíduos precisam aprender a cooperar sistematicamente, uma 

vez que não se nasce puramente cooperativo. A sustentação do sistema cooperativista 

necessita de educação doutrinária também, e principalmente para constituição de seus 

intrínsecos significados. 

Os conteúdos da educação cooperativa devem levar em conta tanto a formação 
cooperativista quanto a prática da cooperação, com suas metodologias e estilos 
adequados de condução do processo cooperativo. A educação doutrinária é 
fundamental, pois é ela que, por meio dos seus valores e princípios, dá sentido a 
todo o processo, que incentiva e direciona todas as atividades e práticas 
cooperativistas em prol de maior bem-estar e dignidade das pessoas que compõe a 
cooperativa (SCHNEIDER, 2003, p. 14). 

 

Mesmo por que “os instrumentos e meios de ação acham-se sempre em conexão com 

alguma divisão do trabalho dependente de algum dispositivo de comunicação”. (DEWEY, 

1980, p. 41). Retomando a questão do discurso, para Dewey: 

O discurso é ele próprio instrumental e consumatório. A comunicação é uma troca 
que alcança algo desejado; envolve reivindicação, apelo, ordem, instrução ou 
pedido, obtendo o desejado a custo baixo do que o faria o trabalho pessoal, desde 
que conta com a assistência cooperativa dos outros (1980, p. 41). 

 

Ou seja, a cooperação é necessária para consecução dos fins desejados pela 

comunicação, mesmo que esta conduza determinantemente as ações dos assistentes. E, Frantz 

(2003), observando o fenômeno educativo, acredita que: [...] “Na cooperação, enquanto um 

processo social, produz-se educação. No processo de educação, por sua vez, pode-se também 

identificar práticas cooperativas” (FRANTZ, 2003, p. 66). Supõe-se, consequentemente, que 

educação e cooperação são fatos simultâneos, interdependentes e indivisíveis. Delors dá 

significativa pista contributiva para a defesa, quando discute a educação: 

O saber, o saber-fazer, o saber-viver juntos e o saber-ser constituem quatro 
aspectos, intimamente ligados, de uma mesma realidade. Experiência vivida no 
cotidiano. [...] Experiência singular de cada pessoa, ela é, também, a mais complexa 
das relações sociais, dado que se inscreve, ao mesmo tempo, no campo cultural, no 
laboral e no da cidadania (1999, p. 107). 

 

Educação e cooperação são fatos implicados entre si, numa realidade única cotidiana 

dos indivíduos, ou seja, também cultural, social e, principalmente do mundo do trabalho: 



Processos emancipatórios passam necessariamente pela educação, pois esta é uma 
ferramenta básica para o alcance de melhores condições sociais. As CSsvi devem 
oportunizar treinamento e capacitação, entre outras atribuições, como forma de 
ampliação da independência econômica e social dos cooperados e, principalmente, 
para o desenvolvimento de uma cultura cooperativa (SCHNEIDER, 2009, p. 175). 

 

Ou seja, da interação individual e social emana a construção do conhecimento, 

dependente, pois, como em todo processo construtivo, do ato de cooperar. E tal afirmativa 

pode ser observada em Teixeira que afirma ter encontrado em Dewey tal compreensão: 

Aprender é, muito pelo contrário, uma função permanente do seu organismo, é a 
atividade pela qual o homem cresce. [...] A primeira condição para crescimento é a 
imaturidade. Não entendamos, porém, imaturidade como simples ausência ou falta, mas 
como uma força de desenvolvimento. [...] Os traços principais da imaturidade são 
dependência e plasticidade. Dependência não é simplesmente impotência. É antes 
poder, mas poder com os outros (1978, p. 28-29, grifo nosso). 

 

Esse “poder com os outros”, defendido como sinônimo de impotência, remete à 

cooperação, como instituto, existente na ação coletiva solidária. Considerando que o indivíduo 

cresça pela educação, ganha, supostamente, autonomia, ou seja, poder no espaço social, pelo 

resultante aumento dos seus níveis de competitividade. Ou seja, a educação remete à 

autonomia individual e social, e esta se legitima também pelo sentido da cooperação. Até, por 

que: 

A realidade da vida cotidiana também inclui uma participação coletiva. O existir na 
vida cotidiana é estar continuamente em interação e comunicação com os outros e os 
significados próprios são partilhados com os significados das outras pessoas que 
vivem também o cotidiano (CUNHA apud SILVA, 2008, p. 4). 

 

E é exatamente, tal e qual o que se vê no exemplo do apito ilustrado por Dewey, no 

início deste ensaio. Ou seja, o que foi lá dito por Dewey, está aqui, imediatamente acima, 

replicado. Posto isto, retomando as ideias de Dewey, discutidas em Teixeira, tem-se que: 

Se o nosso interesse fundamental é pela vida, aprender significa adquirir um novo 
modo de agir, um novo “comportamento” (behavior) de nosso organismo. [...] “Saber é 
poder” é a máxima popular. [...] “Aprender para a vida significa que a pessoa não 
somente poderá agir, mas agirá do novo modo aprendido, assim que a ocasião que 
exija este saber apareça” (1978, p. 33). 

 



A interpretação de Teixeira sobre Dewey atribui a este a originalidade de tais 

pensamentos, diz que só se aprende o que se pratica, mas não só. A prática, de per si, não é 

suficiente. É preciso haver a reconstrução “consciente” vii  da experiência, ou seja, as 

experiências anteriores afetam as atuais e remodelam as futuras. 

Pode-se contextualizar assim o movimento cooperativista como um segmento sócio-

produtivo que se mantém e cresce pela rigorosa observância aos aspectos econômicos 

incidentes na produção, ditados pelo mercado, pelo uso adequado das técnicas de gestão pois 

o sistema da cooperação está também baseado no desempenho empresarial e, ao mesmo 

tempo, precisa atender demandas em outra dimensão, diferentemente de empreendimentos 

capitalistas: 

Compreendendo a dupla dimensão da proposta de organização cooperativa ao 
mesmo tempo com objetivo econômico, e, por isto, relacionado ao mercado e, por 
outro lado, seu viés social de cunho emancipatório, tem-se nesse sentido uma dupla 
proposta de treinamento e educação, sendo a primeira voltada para a parte de 
gestão instrumental, e a segunda voltada para os sentidos dos valores próprios do 
cooperativismo; bem como uma dupla significação de sua eficiência, necessitando 
esta ser tanto econômica, de sustentabilidade e retorno financeiro para os 
cooperados como social, voltado para os princípios cooperativos de um ambiente 
democrático e participativo (BAIOTO, 2008, p. 20). 

 

Ou seja, necessita demonstrar eficiência institucional tanto pelos aspectos 

mercadológicos de negócio, como pelo atendimento às demandas políticas, sociais e culturais 

do próprio movimento cooperativista, em defesa dos interesses democráticos, participativos, 

de autonomia e desenvolvimento pessoal de seus associados. Observe-se o que Dewey 

comenta: “A influência do meio social, quando se opera normalmente, importa simplesmente 

em um trabalho de redireção” [...] (1980, p. 123), em razão de que a atividade educativa 

traduzindo-se como libertadora de energias e tendências internas nos indivíduos, precisa ser 

dirigida para que cada um trabalhe essas tendências e energias. E essa direção educativa, com 

viés de coação e imposição de ideias é contundentemente criticada por Dewey quando diz 

acreditar que a construção do saber se dá pelo sentido social, de participação em atividade de 

interesse coletivo: 

Está, porém, ainda por se provar que o ato de aprender se realiza mais 
adequadamente quando é transformado em uma ocupação especial e distinta. A 
aquisição isolada de saber intelectual, tendendo muitas vezes a impedir o sentido 
social que só a participação em uma atividade de interesse comum pode dar, - deixa 
de ser educativa, contradizendo seu próprio fim. O que é aprendido, sendo 



aprendido fora do lugar real que tem na vida, perde com isso seu sentido e seu valor 
(1980, p. 125). 

 

Eis que, a ineficácia de uma educação isolada, a necessária participação em 

empreendimento de interesse comum que dê sentido à educação, as questões sociais 

implicadas no cotidiano que conduzem a um método educativo pertinente e a rigorosa 

observância da realidade para construção de uma educação com sentido e valores humanos e 

sociais são questões teóricas que lastreiam a educação cooperativa, com bases mais profundas 

e consistentes, encontradas nos escritos de Dewey. 

Tome-se outro exemplo: Schneider acredita na necessidade de atenção por parte da 

educação cooperativa a ambas as dimensões discutidas acima, empresarial e social. Salienta, 

inclusive, que o fracasso no campo econômico inviabiliza o empreendimento, e no campo 

sócio-doutrinário o desqualifica porque 

a maioria dos fracassos nas organizações cooperativas não se deve, provavelmente, 
à falta de espírito cooperativo, mas, sim, à falta de visão empresarial, de 
conhecimento de mercado e de visão técnico-administrativa, porque, quando a 
cooperativa fracassa como empresa econômica, fracassa, igualmente, sua pretendida 
projeção social e humana (1994, p. 7). 

 

Se Schneider alega falta de competência técnica como fator determinante para o fracasso 

das instituições cooperativas, e tal argumento for considerado com rigor, o princípio da 

Educação, formação e Informação não estaria sendo observado, pode-se dizer, por um lado. 

Logo, depreende-se que desconsiderar um princípio doutrinário de um movimento social 

qualquer reflete o fato inequívoco de distanciamento do próprio movimento, por aquele ser 

ou entidade que o desconsidera. Então, se um empreendimento cooperativo sucumbe 

justamente por tal motivo, também se pode considerar a possibilidade de que “ESTIVESSE” 

circunstancialmente “COOPERATIVO”, questiona-se, uma vez que mecanismos ou formas 

de aferição que deem conta das ações empresariais que respeitem a doutrina passam ao largo 

desta pesquisa. O que serve também para a leitura de supostas ocorrências – nas palavras de 

Schneider – de fracassos empresarial-cooperativos. 

Por outro viés, um suposto fracasso de um empreendimento cooperativo sugere que o 

movimento cooperativo, como um todo, tenha sido atingido de alguma forma. Eis que, então, 

questiona-se novamente: este não deu suporte prático-educativo àquele, tanto na formação 

técnica dos associados, como na reelaboração filosófico-doutrinária? Por certo, pela palavra de 



Schneider, fica evidente o fato de que o fracasso empresarial cooperativo tem, em tese, relação 

direta com uma visão entrópica da gestão, alienada diante do sistema cooperativo, da técnica 

ou dos princípios fundamentais do sistema, uma vez que as cooperativas: 

Baseiam-se em valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia, participação e 
autonomia. Os valores definem as motivações mais profundas do agir cooperativo, 
sendo a instância inspiradora dos princípios do movimento cooperativo mundial 
(SCHMIDT; PERIUS, 2002, p. 27). 

 

E se constituem como: 

Uma associação de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer suas 
necessidades comuns, através de uma empresa de negócios da qual possuem a 
propriedade em conjunto e a controlam democraticamente, pelos seguintes 
princípios: [...] 5) educação, formação e informação; 6) intercooperação; 7) interesse 
pela comunidade (ACI, 1995).viii 

 

Daí emana outra questão: é possível supor que, além do princípio da educação, 

formação e informação, outros como a intercooperação e o interesse pela comunidade, em 

face desta argumentação, também tenham sido relegados ao segundo plano, no caso de um 

fracasso institucional ora em questão? 

As cooperativas, enquanto empresas, são compostas por duas dimensões 

concomitantes, que os gestores precisam atender, por gerarem demandas comparativamente 

diversas: uma empresarial de mercado, e outra associativa fundamentada em princípios, com 

demandas sociais inequívocas e inarredáveis. Baioto circunda a missão da educação 

cooperativa, restringindo-a à dimensão das inter-relações pessoais dentro das instituições 

cooperativas, a fim de organizar-se o trabalho, considerando que , para ele, a “educação 

cooperativa solidária visa a potencializar formas de construção de ações subjetivas de inter-

relação entre os trabalhadores como forma possível e credível de organização de trabalho” 

(2008, p.15). Salientando, porém, que: 

Os valores e princípios cooperativos necessitam ser considerados como uma das 
prioridades de um empreendimento que se propõe a ser caracterizado como 
cooperativa. Além da efetividade econômica e do registro legal, necessita 
desenvolver uma gestão voltada a conciliar a efetividade da dimensão econômica e 
social. Sendo neste sentido o investimento em educação cooperativa tão estratégico 
como o investimento em capacitação técnica (BAIOTO, 2008, p. 46). 

 



Dewey, ao argumentar sobre autorrealização, afirma: 

Um tipo de teoria da moral considera a auto-realização o ideal ético. [...] A auto-
realização pode ser um fim, no sentido do resultado e limite da ação correta, sem 
ser o fim em vista. A espécie do “eu” que se forma através da ação fiel às relações 
com outros será a de um “eu” mais completo que o cultivado isolado dos fins e das 
necessidades de outros ou a eles oposto. Em contraste, a espécie de “eu” que resulta 
da amplitude geral do interesse – poder-se-á dizer – constitui desenvolvimento e 
realização do “eu”, ao passo que o outro modo de vida desnorteia e enfraquece a 
personalidade ao isolá-la das relações necessárias a seu desenvolvimento. [...] A 
felicidade final de um indivíduo reside na supremacia de certos interesses na 
formação do caráter, isto é, interesse alerta, sincero e duradouro pelos objetos dos 
quais todos possam participar. Ela se encontra mais em tais interesses que na 
conclusão de resultados externos e definidos, por que essa espécie de felicidade, em 
si, não está à mercê de circunstâncias (1980, p.312). 

 

Em outros termos, defende que a autorrealização ou a felicidade humana dependem da 

interação social, da valorização e do interesse dirigido a questões da coletividade, às 

necessidades do “outro”, portanto, a cooperação fortalece o caráter e a personalidade, 

enquanto que outro modo de vida os enfraquece. E avança mais ainda nesse sentido: 

Nenhuma quantidade externa de obstáculos pode destruir a felicidade que advém de 
um vivo e sempre renovado interesse pelos outros e pelos objetos que promovem 
seu desenvolvimento (DEWEY, 1980, p.312). 

 

E traz a educação como mecanismo basilar para a cooperação: 

[...] o próprio problema da moral é formar um corpo original de tendências 
impulsivas num “eu” voluntário, onde desejos e afeições se concentrem nos valores 
comuns; onde o interesse vise a objetivos que contribuam para o enriquecimento da 
vida de todos (DEWEY, 1980, p.312). 

 

Assim, o pensador atrela a educação como ferramental instrutivo para a cooperação na 

vida prática e na cultura da sociedade. Dentro desse campo teórico-discursivo, Baioto 

questiona o atual modelo pedagógico do dos empreendimentos cooperativos solidários, assim 

como as propriedades deste dito modelo educacional, com seus respectivos efeitos: 

Questionam-se, neste sentido, os limites da proposta metodológica de educação 
cooperativa a partir do modelo pedagógico do SESCOOP. A Indagação centra-se 
em avaliar se este contribui para o desenvolvimento de uma identidade cooperativa 
como um processo de socialização de cunho emancipatório ou limita-se à gestão 
operacional e repasse de treinamento, sem necessariamente comprometer-se com a 
construção de um ambiente autogestionário democrático (BAIOTO, 2008, p. 16). 



 

Esse questionamento emerge de várias fontes não perceptíveis ou claramente expostas. 

Mas a educação, como as demais áreas do conhecimento, evolui, o que permite supor-se que, 

de uma teoria outras tantas eclodem e assim sucessivamente. Observe-se, então, o que Dewey 

afirma: 

Livros e mestres porfiam uns com os outros em apresentar a matéria à criança do 
ponto de vista do especialista. As modificações e revisões que essa matéria sofre são 
simples eliminações de certas dificuldades de natureza científica e a redução geral de 
tudo a um nível intelectual mais baixo. Nada de apresentá-la em termos vivos, mas 
simplesmente o esforço para torná-la um substitutivo, ou acréscimo puramente 
externo à vida real da criança (1980, p. 148). 

 

Dewey comenta que a educadores e teorias são reduzidos a um pensamento intelectual 

“menor” ou “cientificamente menos qualificado” para retransmitir o conhecimento formal 

com método predefinido, através de símbolos. E disto, alega: “Três consequências maléficas 

daí resultam, inevitavelmente”, quais sejam: 

Em primeiro lugar, a falta de conexão orgânica entre o que a criança já viu, sentiu 
ou amou e a matéria de estudo. E isso a torna puramente formal e simbólica. Em 
certo sentido, é impossível exagerar o valor do que é formal e simbólico. A forma e 
o símbolo, quando são reais, servem de método para a descoberta e a aquisição da 
verdade. São instrumentos com os quais o indivíduo avança com segurança na 
progressiva conquista de fatos novos. São os meios pelos quais ele se pode utilizar 
da realidade adquirida em experiências passadas. Mas isso sucede somente quando 
os símbolos realmente sejam símbolos, quando representem e resumam 
experiências pelas quais o indivíduo realmente passou. Um símbolo que é trazido de 
fora, alheio às atividades preliminares que o deveriam ter formado, é, por assim 
dizer, o cadáver de um símbolo: nada exprime (DEWEY, 1980, p. 148). 

 

E não é exatamente este reclame, dito em outras palavras, que se vê nos teóricos da 

educação cooperativa? As perguntas se avolumam no sentido de questionar que tipo de 

educação cooperativa se quer, se precisa ou se tem, ou, então, como constituí-la para atender 

suas demandas. Importa, pois, dizer que a ansiedade dos espíritos científicos e da própria 

educação converge exatamente no canal único que Dewey expõe acima. 

Em outros termos, educar para a cooperação exige exatamente o uso de símbolos que 

servem de meios para que as pessoas manejem a teoria, através de suas experiências de vida e 

reconstruam, em si e na coletividade, novos conhecimentos e significados, o que não é tarefa 



fácil, uma vez que é preciso agrupar e manejar símbolos de cooperação na vida daqueles que 

não, em tese, eram cooperantes ainda. 

Trazer símbolos de cooperação do cotidiano dos indivíduos para a produção 

cooperativa implica em esforço educativo de construção de sentidos no mundo do trabalho, a 

partir das experiências pessoais e sociais também distantes deste. Por exemplo, para discutir 

controle orçamentário em um empreendimento cooperativo exige modelo simbólico que gere 

sentido, a fim de que se produzam os efeitos desejados do ato educativo. E, portanto, trazer, 

por exemplo, para sala de aula, exemplo de controle orçamentário doméstico, onde a família 

costuma discutir ganhos e gastos, não pode ser descartado como símbolo conveniente. Com o 

aporte técnico-científico, produz-se uma reconstrução no modo de vida das pessoas. 

Isso parece ser a ideia de Dewey, assim com também transpira ser a necessidade da 

educação cooperativa, pelos reclames teóricos que não estão isolados, mas fundados em 

argumentos escolanovistas por certo, o que se percebe nas palavras de Dewey quando ele 

identifica a segunda consequência pela apresentação externa de conteúdos por parte da 

educação: 

[...] a falta de motivação. Não somente não existirá a ligação com fatos e verdades 
anteriores pressentidas ou experimentadas, para que com elas se percebam e se 
assimilem verdades e fatos novos, como não existirá também a necessidade, a 
exigência, a indagação dessas verdades ou desses novos fatos. Se, entretanto, a 
matéria for apresentada do ponto de vista psicológico, isto é, como 
desenvolvimento de tendências a atividades reais, será fácil encontrar alguma 
dificuldade prática, intelectual ou moral que só poderá ser resolvida se a criança se 
fizer senhora da verdade ou do conhecimento em questão. O motivo para aprender 
provê a essa necessidade. A criança passa a ter um fim pessoal que a conduz no 
processo de aprendizagem. Quando, porém, o material é apresentado como simples 
lição a ser aprendida, os laços entre uma necessidade sentida e um fim previsto 
brilham pela ausência. O que costumamos chamar mecânico e formal no ensino é o 
resultado dessa falta de motivação. Onde, pelo contrário, tudo seja vital e orgânico, 
haverá sempre ação e reação, oferta e procura: procura de parte do espírito, e oferta 
de parte do programa (1980, p. 149). 

 

Há, ainda, uma terceira consequência divulgada por Dewey, qual seja: 

[...] é que os assuntos mais cientificamente e mais logicamente ordenados perdem 
esse caráter, quando apresentados à criança de modo externo e estereotipado. E por 
quê? Por que eles tem que sofrer algumas modificações – supressão das partes mais 
difíceis, apresentação mais rudimentar de outros trechos – e, com isso, sucede, 
exatamente, que as coisas mais significativas para o cientista e mais valiosas no 
processo lógico das pesquisas e classificações vão por água abaixo. O que havia de 
realmente atraente e coordenador por parte da atividade da inteligência, desaparece. 



E com isso as capacidades de raciocínio, generalização e abstração da criança não 
são desenvolvidas. Do ponto de vista lógico, era esse valor lógico do assunto a coisa 
única a aproveitar; mas como ele é retirado da matéria com a sua apresentação 
rudimentar e incompleta, fica tudo reduzido à tarefa de “memorizar” (1980, p. 149). 

 

O que conduz, segundo Dewey, à falsificação e atrofia por parte dos aprendentes, nos 

seus respectivos sistemas de construção lógica. Isso sem falar no pior quadro prospectivo de 

aprendizagem possível pois ainda: 

... seremos felizes se ela não adquirir exatamente o oposto da ciência, uma espécie 
de resíduo banal e informe do que teve vitalidade científica uma ou duas gerações 
atrás, ou uma reminiscência degenerada do que alguém formulou a partir de alguma 
distante experiência viva e real (1980, p. 149). 

 

Partindo do pressuposto que a educação cooperativa necessita atender demandas aqui já 

discutidas, importante salientar que não há referenciais teóricos que contemplem 

especificamente métodos ou formatação de ações educativas voltadas também de forma 

específica para ela. Há, sim, um aporte teórico da educação – enquanto área de conhecimento 

- para instrução dos ritos, meios, recursos e processos e procedimentos. 

Do que, convém salientar que, mesmo num espaço temporal de um século, os escritos 

de Dewey apontam para possíveis caminhos constitutivos de uma educação cooperativa, de 

uma relação orgânica entre educação e cooperação, considerando tudo até aqui dito. Indo 

além, é Dewey quem fala que o “costume cria o desprezo e a saciedade, mas também uma 

espécie de apego e afeição” (1980, p. 150.) Portanto, deduz ele, ao criticar – à época - o 

processo educativo formal, que convoca todos a uma espécie de “adaptação metodológica” na 

qual seria: 

possível que a nossa inteligência se interesse por um processo rotineiro ou 
mecânico, uma vez que as condições sejam tais que só essa atividade seja permitida, 
com exclusão de qualquer outra (1980, p. 150). 

 

E isto, conclui-se, leva à execução de métodos e procedimentos educativos que, à 

primeira vista, parecem adequados, porém demonstram-se ineficazes em relação aos seus 

objetivos preestabelecidos, uma vez que as lições tornam-se interessantes e produtivas em 

contraste com alternativas outras, que não em si mesmas. 



Assim, é possível supor que o sistema educativo cooperativo atual construa “para si” ou 

para os educadores suas ações, e não para os “cooperados aprendizes” ou para o 

desenvolvimento social e humano ora tão requerido teoricamente? Isto, considerando o 

significado de desenvolvimento atribuído por Dewey: 

O verdadeiro desenvolvimento é um desenvolvimento da experiência pela 
experiência. E isso será impossível, se não providenciarmos um meio educativo que 
permita o funcionamento dos interesses e forças que forem selecionados como mais 
úteis. Esses interesses e essas forças, ou capacidades, devem entrar em operação, o 
que dependerá essencialmente dos estímulos que os envolvam e do material sobre o 
qual se exercitem (1980, p. 145). 

 

Parece, sob o ângulo crítico dos teóricos atuais do cooperativismo, que a educação 

cooperativa não se presta tão somente a construir competências técnicas, assim como também 

não só para sedimentar a doutrina, mas, deve atender a ambas as dimensões, com o incentivo 

de construção de espíritos críticos e autônomos, que, por seus turnos, relevem o 

desenvolvimento social e humano, através do mundo do trabalho. Tarefa complexa, uma vez 

que: 

Não há, entretanto, nada de definitivo e final na organização lógica da experiência. 
Seu valor não está nela mesma; mas no método que vem facilitar. É um 
intermediário entre as experiências casuais, fortuitas, incertas do passado e as 
experiências mais controladas e ordenadas que podemos ter no futuro. Da 
experiência passada essa organização lógica retira tudo que é significativo e útil para 
o governo da experiência futura. As abstrações, generalizações e classificações têm, 
todas elas, essa significação e valor de direção futura (DEWEY, 1980, p. 147). 

 

Pelo dito até aqui, importante resumir em quadro descritivo as características da 

educação cooperativa e da educação em Dewey, tais características aproximam-se 

organicamente, consolidando as relações teóricas daquele pensador com a dos campos de 

pesquisas atuais, revelando algumas relações teóricas entre educação e cooperação. 

 

Tabela 1 – Educação Cooperativa x Educação em Dewey 

Pontos de Aderência 

Educação e Cooperação – (Ideias de Dewey e Práticas da Educação Cooperativa)

Foco para os interesses da coletividade e dos indivíduos



Base teórico-científica de construção e evolução

Atenção aos costumes e rotinas dos indivíduos e das instituições por eles compostas

Aproveitamento das coisas da vida das pessoas para desenvolvimento de seu trabalho e alcance de seus 
objetivos 

Valorização das potencialidades humanas

Necessária à convivência e desenvolvimento social e humano

Métodos que valorizam a dinâmica integradora dos indivíduos entre si e suas instituições.  

Desenvolvimento de autonomia social e reflexão crítica.

Desenvolvimento da experiência pela experiência, com emprego de método facilitador. – Viver, experimentar e 
aprender simultaneamente, de forma dirigida. 

Dirigida por estímulos provocados no meio social.

Relação democrática no ambiente educativo.

A serviço da cooperação e do entendimento social.

Em busca da liberdade social dos indivíduos na medida em que desenvolve neles a capacidade de agir com foco 
naquilo que se pretende obter. 

Incentivo a aquisição de novas e convenientes formas de vida social.

Reconhecimento da multidimensionalidade de pensamento e práticas na educação e na cooperação. 

    Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dewey contribui para a educação cooperativa quando afirma que qualquer área do 

conhecimento tem dois aspectos: “um para o cientista, como cientista; outro para o professor, 

como professor. Esses aspectos não se opõem, mas também não são idênticos.” (1980, p. 

147). Para ele, o cientista não sai do campo da ciência, enquanto pesquisa, a não ser para 

buscar novos fatos da mesma espécie ou natureza que pesquisa, enquanto que o professor 

utiliza a carga científica como representativa nas diversas fases do desenvolvimento das 

experiências. Ou seja, este opera com as coisas da vida, com o senso comum, utilizando-se da 

ciência para explicá-los e suas recorrências, sem o compromisso de construir novas evidências 



científicas, pois “não se educa diretamente mas indiretamente através de um meio social” 

(DEWEY, 1980, p. 121). Enfim, todos esses argumentos consubstanciam uma necessária 

educação. E Dewey afirmando: 

De dois modos, porém, o meio social pode dirigir a nossa atividade. Por um, somos 
treinados, por outro, educados. [...] O treino nos leva apenas a certa conformação 
externa com hábitos e práticas de cujo sentido não participamos integralmente. [...] 
O treino é assim uma forma preliminar e incompleta de educação. [...] A educação 
verdadeira deve, porém, levar a criança para além dessa aquisição de certos modos 
visíveis e externos de ação, provocados por condições também duramente externas. 
[...] É neste sentido que toda a educação é social, sendo, como é, uma participação, 
uma conquista de um modo de agir comum. Nada se ensina, nem se aprende, senão 
através de uma compreensão comum ou de um uso comum (1980, p. 120). 

 

Num olhar mais profundo e atento, convém explicar que ambos, o “treino” de Dewey 

ou a “capacitação” da educação cooperativa, não permitem a apropriação por parte do 

trabalhador do processo de produção ou dos meios de produção. A educação reflexiva 

defendida por Dewey ou a educação cooperativa, voltada para a autonomia e desenvolvimento 

humano e social, defendida pelos intelectuais cooperativistas trazidos ao presente trabalho, em 

tese, sim. 

A educação cooperativa prega a cooperação na, com e para a educação, assim como esta 

está na, com e para aquela, tal como Dewey propagou. Curiosamente, este viés especulativo de 

aproximação pela pesquisa científica não foi localizado no campo científico brasileiro, como 

aqui impetrado. De outros estudos, nada se pode dizer no tocante ao ambiente em que foram 

produzidos. Mas é possível afirmar que esta pesquisa emanou da educação cooperativa, do 

mundo da educação e da cooperação. O que, por derradeiro, como prova material do próprio 

postulado a que se propôs, esta investigação, conclusa, de per si, com efeito, orienta no sentido 

de que educação e cooperação são inseparavelmente dimensões interdependentes de um 

mesmo campo de produção e desenvolvimento humano em todos os sentidos, assim 

propagado por Dewey e reclamado sucessivamente nas pesquisas, em diante, no movimento 

cooperativo. 
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palavras-chave com no máximo quatro. 

 O texto assim deve estar organizado: 

- deve conter uma introdução, o desenvolvimento da pesquisa (explanação); conclusão e 
referências bibliográficas. 

- os passos acima citados devem ser enumerados, a começar da introdução até as referências. 

- tamanho da fonte dos subtítulos: 12 (em negrito); em minúsculo (exceto nomes próprios). 

 Trabalhos no Word (DOC) ou programa compatível; fonte Garamond, tamanho 12, 
justificado, com recuo de parágrafo, e espaçamento (entrelinhas) 1,5; 

 A produção deverá ter entre 15 mil e 35 mil caracteres com espaços, e resenhas, entre 
3,5 mil e 7 mil caracteres com espaços; 

 O recuo para citação acima de três linhas é de 4 cm (conforme régua disposta no 
editor de texto). O espaçamento é simples. 

 Palavras estrangeiras deverão estar sempre em itálico; 
 Os casos de neologismos ou acepções incomuns, bem como ironia, deverão estar 

entre “aspas”. 
 Pode-se postar no máximo 10(dez) figuras (mapas, tabelas, gráficos, etc.).  
 A resenha assim deve estar disposta: 

- Exemplo: 

No limite da racionalidade convivendo com o capitalismo global.
Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. GIDDENS, A; HUTTON, W.
(orgs). 

________________________________________________ 

Francis Sodré 

Doutoranda em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social –UERJ 

_____________________________________________________________ 

- O título: tamanho 14; autor: tamanho 12; titulação , instituição e email será no tamanho 10, 
Garamond, centralizado 

 Para as referências seguir o modelo abaixo (conforme http://www.cdcc.usp.br): 

- Livros: 



WEISS, Donald. Como Escrever com Facilidade. São Paulo: Círculo do Livro, 1992. 

** Quando houver dois autores os mesmos serão separados por ponto e vírgula. 

SCHWARTZMAN, Simon. Como a Universidade Está se Pensando? In: PEREIRA, Antonio 
Gomes (Org.). Para Onde Vai a Universidade Brasileira? Fortaleza: UFC, 1983. P. 29-45. 

- Entrevista: 

CRUZ, Joaquim. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 5-8, 14 
set. 1988. Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes. 

- Tese e dissertação: 

OTT, Margot Bertolucci. Tendências Ideológicas no Ensino de Primeiro Grau. Porto 
Alegre: UFRGS, 1983. 214 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1983. 

- Evento: 

SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3., 1993, Brasília. Anais. Brasília: MEC, 
1994. 300 p. 

- Documento eletrônico: 

MELLO, Luiz Antonio. A Onda Maldita: como nasceu a Fluminense FM. Niterói: Arte & 
Ofício, 1992. Disponível em:<http://www.actech.com.br/aondamaldita/ 
creditos.html> Acesso em: 13 out. 1997. 

- Dicionário: 

FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p. 

ou 

ENCICLOPÉDIA Mirador Internacional. São Paulo: EncyclopaediaBritannica do Brasil, 
1995. 20 v. 

- Programa de televisão ou rádio: 

UM MUNDO ANIMAL. Nosso Universo. Rio de Janeiro, GNT, 4 de agosto de 2000. 
Programa de TV. 

- CD-Rom 

ALMANAQUE Abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1998. 1 CD-ROM 



OS ARTIGOS DEVERÃO SER ENVIADOS PARA: 

revista@esab.edu.br 

 

 

 

 

 

                                                            

i Aliança Cooperativa Internacional – Disponível em http://www.aci.coop 
ii Pessoa jurídica de Direito Privado - Brasília (DF). Ver em: http://www.ocb.org.br/site/sescoop/index.asp 
iii  O texto desta Medida Provisória está disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1715-1.htm. Posteriormente reeditada como Medida 
Provisória no 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2168-40.htm. 
iv Decreto Lei nº 3.017, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3017.htm 
v Consulte-se a home-page da OCB em http://www.brasilcooperativo.coop.br  
vi Cooperativas Sociais foram definidas pela Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 (BRASIL, 1999). 
vii Termo usado por Dewey conforme Teixeira (1978, p. 34).  
viii ICA (International Co-operative Alliance) Disponível em; (http://www.ica.coop/al‐ica/): 
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